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DotyozyI przelargu nieograniczonego na zadanie pn, ,,Dostawa środkóW dezynfekcyjnych dla Porviatowego
Zcspołu SzpitaIi"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
żadanie nr 4

Na podstawie ań. 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zanówień publicznych (tekstjednolity
Dz.IJ. z2019 r., poz, 1843) zwanej ,,dal€j ustawą", Zamawiający inlbrmuje o wyborze najkorzystniejszej
ofcrty w przetargu nięogranicżonym na zadanie pn, Dostawa środków dęzynfekcyjnych dla Powiatowego
Zespołu szpitali w zakrgsię ZADANIA NR 4
Zamawiający dokonał wyboru:

oFERTY NR 4:

HENRY xRUsE sp. z o.o.
Biclany Wrocławskie
ul, Kolcjowa 3

55-040 Kobierzyce

cena brutto: 29 099,35 zł.
Tcrmin dostawy: 1 dzi€ń roboczy

UZASADNlENIE

olińa najkorzystiiejsża została wybrana zgodnie z ań.9l ust. 2 ustawy Pzp na podstawic kryteriów oceny

olert określonych w siwz, ofeńa wybranego Wykonawcy otrzynała nźljwyższą liczbę punktó\ tj. 100,00 pkt

obliczonążgodnie l /asadami opisan}mi \\ si!L,/.

Zanrawiający informuje, iż do w/w postępowania, do dnia 27 listopada 2020 r,, tj, do dnia wyznaczonego na

dzięli składania i otwarcia of€rt w prz€dmiotowyn postępowaniu na zadanie nr ] została Złożona 1 oferta.

Zarnawiający przedstawia zestawicnic złożonych oferl \anz z pfzyz]j€,ną punktacją w przyjętych kryte ach

oceny o[c11 \Ą prlcdlniolo\Ą) ln p,J.Iępowallitl,

Num€l
ofcńy

Nazwa i edr€ś wykonarvcy
Punkty

przyznane w
kryt€riumi

termin do§lawy

Punkty
przyznane w
kryt€riulni

cena

Łączna ilość
punktów

przyzn^n^
ofercie

4
HENRY KRUSE sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie
u]. Ko]ejowa 3
55-040 Kobierzyce

40,00 pkt 60,00 pkt 100,00 pkt



Powiatowy Zespół Szpitali W oleśnicy

ZBmarviający llie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla przedmiotowego

post€po\Yania.

Zamawiający infoflnuje, iż umowaw sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszyll

niż 5 dni od przesłania niniejszej informacji do Wykonawców żgodnie z art. 94 ust, 2 pkt la) ustawy,
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