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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadauie po, ,,Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego

Zespołu sżpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 7

Na podstawie ań. 92 tlst. 2 usta\ły z dnia 29 stycznia 2004 i Prawo zamówień publicznych (tekstjędnolity
Dz,IJ. z2019 r, poz. 1843) zwanej ,,dalej ustawą", Zama,lviający infbrmuje o \łyborz€ najkoźystniejsżej
ofeńy tł,przctar8u nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa środków dezylrfekcyjnych dla Powiatowego
./e.nolu SlDitrli w lakresie lADANTA NR 7

Zamatviający dokonał wyborui

oFERTY NR 4:

HENRY KRUSE sp. z o.o.
Bielany Wrocławskie
ul, Kolejowa 3

55,040 Kobierzyce

cena brutto: 23 818,?5 zl.
Tcrmin dostawy| 1 dzień robocży

UZASADNIENIE

oferta najkorzystniejsza żostala wybrana zgodl,\ie z art.91 ust, 2 usta\ł} Pzp na podstawie krytcriów oceny

olert okrcślonych w siwz, otińa wybranego Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktóW tj. ]00,00 pkt

ob]iczoną zgodniś / /asadami opisanymi w siuz,

Zamawiający infonnuje, iż do w/w postępowania, do dnia 27 listopada 2020 r,, tj, do dnia \\yznaczoiego na

dzień składania i otwarcia ofeń w prż€dmiotowym postępowaniu na zadanie nr l została złożona l ofeńa-

Zanrarviający prżedstawia zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją w przyjętych krytcriach

ocell} ofeń $ przcdmiolo§}ln postępo§aniu,

Numer
oferty

Nazwa i adr€s wykonalvcy
PunkĘ

plzyżnan€ w
krvteriUm:

t€rmin dostawy

Punkty
przyznane w
klYterium:

Łączna ilość
pUnktótv

pżyznana

4
HINRY KRUSE sp. ż o.o.
Biclany wrocławskie
ul. Kolejowa 3
55-040 Kohi€rzvce

40,00 pkt 60,00 pkt 100,00 pkt



Powiatowy Zespół Szpitali W oleśnicy

Zamawiający nie ustłnowil dynĄmiczncgo syśtemu zakupów dla przcdmiotowego

poslepowania.

Zamawiający informuje, iż umowaw sprawie zamówienią publiczne8o tnoźe być ząwańa w terIninie krótsżym

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