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Dotyczy: przetaf8u nieo8raniczonego na Zadanie pn. ,,Dostawa materiałów higienicznych, obłożęń,
picluchomajtek dla Powiatowego Zespołu sżpilali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 5

Na podstawie ań.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo żamówień publicznych (tekstjednolity
Dz. IJ . 7. 2019 r,, poz, l 843 ) zwancj ,,dalej ustawą", Zamawiaj ący htformrlje o *ryborze najkorzystn iej szej

ofeńy w przetargu nieograrriczonym na zadanię pn. Dostawa materinłów higienicznych, obłożeń,
pieluchomajtek dla Powiatowego Zespołu Szpitali rv zakręsie Z\E\N!!NŁ5
Zamawiający dokonał wyboru:

oFERTY NR 2:

Toruńskie zakłądy Mat€rialów opatrunkotvych s.A.
ul. Żółkiewskiego 20/26
87-100 Toruń

Cena brutto: 137 261,25 zł.
Tennin dostawy; 1 dzi€ń roboczy

UZ,\SADNIENII]

ofclta najkorzystniejsża została wybrana z8odnie z art, 9l ust, 2 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny

ofęń okleślonych w siwz. oferta wybrane8o Wykonawcy otrzymała na.jwyższą liczbę punktów, tj, l00,00 pkt

obliczoną zgodnie z zassdami opisal15 mi rr,i*z,

Zamawiający informuje, iż do w/w postępowania, do dnia 04 grudnia 2020 r,, tj. do d ia wyznaczonego na

dzień składania i otwarcia ofeń w przedmiotowym postępowaniu na zadanie nr 5 zostały złożonę 2 oferly,

Zamawiąiący prżedstawia zcstawienie zlożonych ofei wraz z pr7łznaną punktacją w przyjętych kryteriach

ocen) ofert * przedmiotowrym po.|śpo$aniu.

Numer
oferty

Nazwa i adres wykonawcy
Punkty

przyznAne w
kryt€rium:

Punkty
przyznane w
kryteriumI

Łączna ilość
punktów

przyzrl^n^
oI'ercić

3
Targct M.P. Turliń§ki spółka Jawna
ul, Orkana 100a
58-307 r ałbrzych 40,00 pkt ,{9,54 pkt 89,54 pkt



Pońatowy Zespół §zpitali w oleśnicy

2
Tor ńskie Zakldy Małeriałórv
opatrunkowy€h s.A,
ul. Żółkiewskicgo 20126
87-100 Toruń

40,00 pkt 60,00 pkt t00,00 pkt

Zanarviający nie ustanowił dynamicznćgo sy§tem zakupów dla przedmioto\y€go

postepowania.

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie zaIlówienia publicznego może być zawańa w terminie nie

krótsżym niż 5 dni od przesłania ninicjszej informacji do Wykonawców zgodnie z ań. 94 usl. i pkt 2 ustawy,
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