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Dotyczy: przetar8u nieograniczonego na zadanię pn. ,,Dostawa materiałów higienicznych, oblożeli,
picluchomajtek dla Powiatowe8o Zespołu Szpitali"

ZA\ryIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 4

Na podstawie art, 92 ust, 2 ustaury z dnia 29 stycznia 2004 r. Prarvo zamórvień pub|icznych (tekst jednolity

Dz.IJ. z 2019 r,, poz, 1843) zwanej ,,dalej ustawą", Zamawiający inlonnuje o wyborze najkorzystniejszej

ofeńy w przetar8u nieograniczonynr na zadanie pn, Dostawa materiałów higienicznych, obłożeń,

pieluchomajtck dla Powiatowego Zespołu szpitali w zakresie ZADANIANll4
Zamawiający dokonał wyborul

oFERTY NR 4:

Lohmann & Rauscher Polska sp. z o,o.
ul. Moniuszki 14

95-200 Pabianic€

Cena brutto: 174 228,84 żl.
Telmin dosta\ły: 1 dzi€ń rcboczy

UZASADNIENIE

ofęńa najkorzystnięjsza została rrlbrana zgodnie z ań, 91 ust.2 ustawy Pzp na podstawie krytęriów oceny

ofert okrcślonych w siwz, ofeńa wybrane8o Wykonawcy otrzyrnała najwyższą liczbę punktóĘ tj, 100,00 pkt

obliczoną zgodnie z za.ad§mi opi5all}lni \v si\Ą/,

Zamawiający informuje, iż do w/w postęporvania, do dnia 04 grudnia 2020 r, tj, do dnia wyunaczonego na

<lzieri składania i otwarcia ofeń w prżedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 4 Zosta]a złożona 1 of'eńa-

Zalnawiający prz€dstawia zestawienie złożonych olęlt wftz z przyznaną punktacją w przyjętych krytcriach

ocel]y o[cn w |r/edmiolo\Ą] m poslępowaniu,

Numer
ofeĄ

NazrYa i adres wykonawcy
Punkty

przyznane \y

teImin doslarła

Punkty
przyznan€,w
kryt€riumI

ccna

Łączna ilość
punktó\y

przyznanjl
ofercie

4
Lohmann & Rauscher Polska sp. z o.o.
lll Moniuszki ]4
95-200 Pabianice 40,00 pkt 60,00 pkt l00,00 pkt



Powiatowy Zespół Szpitali w olcśnic"v

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego sy§temu zikupów dla przedmiotowego

po§tepowaniA,

Zamawiający infotnuje, iż umowawsplalvie zamówienia pubIicznego może być zawańa w terminie krótszym

niż 5 dniod przesłania tliniejszej inforrrracjido Wykonarvcórv zgodnie z art, 94 ust. 2 pkl la) ustawy,

str. 2


