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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Dostawa nlaterialów higienioznych, obłożeń,

pieluchomajtek dIa Powiatowego Zespołu szpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 3

Na podstawie ań. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 slycznla 2004 r. Prawo zamówień publicżnych (tekst .jednolity
Dz.U, z 20!9 r., poz, 1843) zrvanej ,,dalej ustawą", Zarnarviający infonrruje o wyborze najkorzystlricjszęj
ot'erty w przetargu nieograniczonym na żadanic pn. Dostawa materiałów hi8icnicznych, oblożcń,
pie]uchomajtek dla Powiatowego Zespolu Szpitali !v żakrcsię ZADANIANR ]
zamawiający dokonał wyboru:

oFERTY NR l:

Zarys Internłtional Group sp. z o.o. sp. K.
ul. Pod Borcm l8
41-808 zrbfze

Cena brutto| 1l1 123,19 zl,
Temin dostawy| l dzień roboczy

UZASADNIENIE

ofeta najkorżystnicjsza została wybrana żgodnic z art, 9] ust, 2 usta\\y Pzp na podstawie kryteriów oceny

ofert okrcślonych w siwz. oferta rłlbranego Wykonawcy otrzynała najwyższą liczbę punktów, tj, 100,00 pkt

oblicloną /tsodllie 7 7lsadimi opi5anymi q \i$/,

Zamawia.jący infbrmuje, iż do w/w postępowania, do dnia 04 grudnia 2020 r, tj. do dnia Wyznaczonego na

dzieli składania i otwarcia ofeń w przedniotowyn postępowaniu na zadanje nr J została złożona 1 ofeńa,

ZaDawiający przedstawia zestawienie złożonych ofęrt wruzz przyznxną punktacj4 w przyjętych kryteriach

occn1 olen rł pr.,śJlniolot$ ln poslęporłalliu,

Numer
of€rty

Nazwa i adre§ wykonawcy
Punkty

przyznan€ }Y

kryterium:
t€rmin dostn\lT

Punkty
przyznan€ \v

kryteriun:

Łączna ilość
punktórv

przyznana
ofćrcic

1

Zarys Internationnl Group
Sp, z o.o. sp. K.
ul. Pod Borem 18
,{1-808 Zabrze

40,00 pkt 60,00 pkt l00,00 pkt



Powiatovy Zespół szpitali w oleśnicy

Zarnawiający nie uśtanowil dynamicznego §yst€mu zakupów dla prz€dmiotowego

postepowania.

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego moż€ byó zawańa wterminie krótszym

niż 5 dni od przesłania niniejszej informacji do Wykonawców zgodnie z aft. 94 ust. 2 pkt la) ustawy.
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