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Dotyczy| przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Dostawa środków dezynlekcyjnych dla Powiatowe8o
zespołu szpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
zadanie nr ó

Na podstawie ań, 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pfawo zanrórvień publicznych (tckstj€dnolity
Dz.lJ, z 2019 r,, poz, 1843) zrvanej ,,dalej ustawą", Zflmawiający informuje o wyborze najkorzystnigjszej

oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego
lcsnolu SZDitali w zckresic ZADANlA NR 6
Zamarviający dokonał wyboru:

oFf,RTY NR 1:

Przedsiębior§hvo Nov,{x sp, z o.o.
plac wohości 7
85-004 Bydgoszcz

Cena brufto: 1 647,00 zl
Termin dostawy| 1 dzień ioboczy

UZASADNIENIE

of'erta naikoźystnieisza została \łrybrana zgodnie z art, 91 ust,2 ustawy Pzp na podstawio kryteriów oceny

ofert okr§ślonyclr w si,!vz. olorla wybranęgo Wykonawoy otrzymała najwyż§zą liczbę punktów, tj, l00,00 pkt

obliczollą zgodllie z 7asadami opisanymi w sirtz.

Zamawiający irrfomuje, iż do w/w postępowania, do dnia 27 listopada 2020 r,, tj, do dnia wyznaczollego na

dzięli składania i ofivarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na zad^nie nr 6 zostały żłożone 2 ofeńy.

Zamawiający przedstawia zestawienic złożonych ofęń wraz z ptzyzn^ną punktacją w przyjętych kryteriach

oceny ofcrt w przedntiotowytn postępowaniu,



Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy

Numer
ofeńy

Nażwa i adrcs wykonnwcy
Punkty

przyznnn€ w
kryterium:

termin dosta}w

Punkty
przyznane \y
kryterium:

cena

Łączna ilość
punktórv

przyznana
ofercie

4
HENRY KRUSE sp. ż o.o.
BicJany Wrocławskie
ul, Kolejowa 3
55-0żl0 Kobierzvc€

40,00 pkt 43,68 pkt 83,68 pkt

2
Przedsiębior§two NovAx

Sp. z o.o.
Plac Wolności 7
85-004 BYdgoszcz

40,00 pkt ó0,00 pkt l00,00 pkt

zamawiający nie u§tBnowił dynłmicznego systemu zakupów dla przedmioto\Yego

posteporvania.

Zamawiający informuje, iżumowa Wsprawie zamówienia publicznego może byó zawańa w terminie krótszym

Diż 5 dni od przesłania niniejszej infonrracjido Wykonawców zgodnie z art, 94 ust. 2 pkt ]a) uslawy.
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