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DotyczyI przetargu nięograniczonego na zadanie pn, ,,Dostawa środków dezyrrfckcyjnych dla Porviatowego
Zespołu sżpitaIi"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 5

Na podstawie ań,92 u§t,2 ustawy z dnia 29 styczlia 2004 r, Prawo zamówień publiczDych (teksljednolily
Dz.u. z2019 r, poz. 1843) zwanej ,,dalej ustawą", Zalaawiający infonnujc o *Tborze najkorzyshiejszej
ofcrty w przctargu nicograniczonym na zadanie pn. Dostawa środków deżynfekcyjnych dla Powiatowego
Zespofu szpitali w zakre§ie Z!D!\N!I!NBI
Zamawiający dokonał lłTboru:

oFERTY NR 4:

HENRY KRUSE sp. z o.o.
BieIany wrocławskie
ul, Kolejowa 3
55-040 Kobierzyce

Cena brutto: 71 680,43 zł.
Tęrmin dosta\ły: 1 dzień roboczy

I1ZAsADNIENIn

ofcrta najkorzystniejsza została wybrana z8odnie z aft.9| ust. 2 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny

ofcrt okrcślonych w siwz, ofcfia wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę pLlnktów, tj. 100,00 pkt

,blic/onl /godnie 7 7asadalni opisan}mi W si!V7.

Zarrrawiający informuje, iż do W/w postępowanja, do dnia 27 listopada 2020 r,, tj, do dnia wyznaozonego na

dzień składania i otwarcia ofeń w przedmioto\łym postępowaniu Da zadanie nr 1 żostałlt złożona l ofcńa

Zamawiający przedstawia zestawienie złożonych ofert \Nftz z przyznaną punktacją w pEyjętych kryteriach

oceny ofeń w przedmiotowym postępowaniu,

Nuner
oferĘ

Nazwa i adre§ wykonawcy
PDnktv

przyzllane w
kryt€rium:

termin dosta§ry

Punkty
przyznine \y
krytcriumI

Łączna ilość
punktórY

przyzlr^n^
ofercie

4
HENRY KRUSD sp, z o,o,
Bielany Wrocławskie
ul, Kolejowa 3

55-040 Kobieżvce
40,00 pkt 60,00 pkt ] 00,00 pkt



Powiatowy Zespół szpitali w oleśnicy

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dlA prz€dmiotowego

postcpowania.

Zamawiający informujc, iż umowaw sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w tenninic krótsZyni

niż 5 dni od przesłania ninicjszej infornracji do Wykonawców żgodnie z art, 94 ust, 2 pkt 1a) ustawy,
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