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Doiyczy| przetargu nicograniczoncgo na żadanie pn, ,,Dostawa mĄtcria}ów higienicznych, ob}ożeń,

pieluchońajtek dla Powiatowego Zespołu szpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 7

Na podstawie ań. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zalnórvieri pLrblicznych (tekst jędnolity

Dz, U . z 2019 r, poz. l 843 ) zwanej ,,dalej ustawą", Zam awiający infonnu c o wyborzc naj korzystn iej szej

of,erty tv przetar;u nieograniczonynr na zadarrie pn, Dostawa materiałów higieniczDych, obłożeli,

pieluchomajtck dla Powiatowego Zespołu Szpjtali w zakresie ZADANIA NR 7

Zamawiający dokonał §yboruI

oFERTY NR 1:

Zary§ lnternationłl Group sp. z o.o. sp. K.
l. Pod Borem l8

41_808 Zrbrze

cena brutto: 259 109,82 zł.
Termin dosta\łyi 1 dzień roboczy

UZASADNIENIE

ofeńa najkorzystnie_jsza została wybrana zgodnie z ań. 9] ust. 2 ustawy PZp na podstawie kryleriów oceny

ofeń określonych w siwz, ofeńa wybranego Wykonawcy otrzynrała najwyższą licżbę punktó*,, tj, l00,00 pkl

oblic/oną /godnie Z zasadam i opisan) lni \Ą,iwż,

Zamarviający irrformuje, iż do w postępowania, do dnia 04 grudllia 2020 i, tj, do dnia wyznaczonego na

dzień składania i otwarcia ofbń w przedmioto\łym postępowaniu na zadaDie nr 7 zostałn 7łożona ] of,eńa_

Zanawiający prżedstawia zestawienic złożonych ofeń wl?ż z przyznaną punktacją w przyjęrych kryteriach

o.cl)} Ulcli w prl§dmiolo§lm po.t9powaniu,

Numer
oferty

Nazwa i adrcś wykonawcy
Punkty

plzyznaDe \Y

krytcrium:
t8lnrin do§tarvy

Punkty
przyznane }v

klJterium:

ł,ączna ilość
punkló}v

przyznanll

1

Zary§ Internationnl Group
sp. ż o.o. sp. K.
ul, Pod Boren l8
41-808 zabrze

40,00 pkt ó0,00 pkt 100,00 pkt



Powiatowy Zespół Szpitali w oleśnicy

zamawiający nie uśtanowił dynamicznego §y§t€mu zakupów dla prz€dmiotowego

postepowania.

Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie żamówienia publicznego może być zawarta w teminie krótszym

niż 5 dni od przesłania niniejsżej informacji do Wykonawców zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt la) ustawy.
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