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Dotyczy| przetargu nieograniczon€go na zadanie pn. ,,Dostawa nateriałów higienicznych, obłożeli,
pieluchomajtek dla Powiatowcgo Zespołu Szpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 6

Na podslawie art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zarnólvień publicznyclr (tekstjednolity
Dz. U. zż0l9 r., poz. 1843) zwanej ,,dalej ustawą", Zamawjający infonluje o wyborze najkorzystnięjszej
oferty w przetargu rrieograniczonym na zadanic pn. Dostawa materiałów higienicznych, obłożeń,

pieluchomajtek dla Powiatowe8o Zespo]u Szpitali w Zakresie ZADANIANR 6

Zamawiający dokonał wyboru:

oFERTY NR 1:

Zarys Int€rnational Group sp. z o.o. sp. K,
ul, Pod Borem 18

41-808 Zabrze

cena brLltto| 97 370,10 zl.
Tenlin dostawy: l dzień roboczy

UZASADNIENIE

ofeńa najkorzystniejsza została wybrana zgodije z aft.97 ust, 2 ustawy Pzp Da podstawic kryteriów oceny

oicń okreśionych w siwz, ofeńa wybranego Wykonawcy okzymała najwyższą liczbę punktów, tj. ]00,00 pkt

oblic/onq 7godnic ż /asadami opisrnllni w si*z,

Zamawiaiący hlformuie, iż do w postępowania, do dnia 04 8ludnia 2020 r, tj. do dnia wyznaczonego na

dzień składania i otwarcia ofeń w przedmiotowym postępowaniu na zadanie Dr 6 zostala złożona l ofeńa,

Zamawiaiący przedstawia zęstawienie złożony cl1 ofęrt wraz ż plzyznaną punktacją w przyjętych klyteriach

ocen} oferl \\ |rledlniolo§)ln ponępo§aniu,

Num€r
orerĘ

Nazwa i ndre§ wykon:rBcy
PUnktv

przyżnln€ w

t€rmin dosta\ł"y

Punkty
przyżnane \y
l(ryteriutn:

Łącznr ilość
punktów

przyżnan^
of€rcic

l
zarys Int€rnationłl Group
sp. z o.o. sp. K.
ul, Pod Borem 18

41-808 zabrze
40,00 pkt 60,00 pkt l00,00 pkt



Powiatorvy Zespół Szpitali w Oleśnicy

Zrrnarviający nie ustanowił dynamiczncgo systemu zakupów dla przedmiotow€go

postepowania.

zanralviaiący informuje, iżumorvaw sprawic zamówienia publicznego możebyć zawarta w terminic krótsz_ym

niż 5 dni od przesłania ninicjszej inlormacji do Wykonawców zgodnie z ań. 94 ust,2 pkt la) ustawy.
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