
oleśnica
WlAToWY zE§PÓŁ szPITALl

Syców

ul, Armii krajolre' 1, 56-a00 oleśn]ca
le|,717,1 61 Ą2,1,ióX1711 61 3c7
e-mail: §ekretarjat@pżsolesnica.pl

NlP 911 ]84 70 75
RE6oN 932966540

KR5 00001B6473

PZs/PN/l612020

Dotyczy: prżetnrgu Dieograniczonęgo na zadanie pn. ,,Dostawa środkóW dezynfekcyjnych dla Powiatowego
Zespołu sżpitali"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 8

Na podstawie art, 92 ust, 2 ustawy z dnia 29 sry'zńja2004 f. Prawo zamówień publicznych (tekstjednolity
Dz. U. z2.0|9 r, poz. l843) zwanej ,,dalej ustawą", Zanlawiająoy iDlonnujc o wyborze najkorzystniejszej
oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego
Zespotu Szpitaliw zakresic ZADANIANR 8
Zamawiający dokonał wyboru:

oFERTY NR 3:

Euro Trad€ Techno|ogy sp. z o.o.
ul, siemiradżkiego l9
64-920 Pila

cena brutto: 10 085,04 żl.
'lelmin dostawy: 1 dzień roboczy

UZASADNIENIE

oleńa najkorzystniejsza żosial4 wybrana zgodnie z ań.9] ust.2 ustatvy Pżp na podstawie kryteriów oceny

ofcń okrcśIonyclr w siwz, ofefia wybranego Wykonawcy otrżylnała naj\\yższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt

obliczoną ugodllie z za,adami opisanymi u siwz,

Zamawiający iilonnuje, iż do Vw postępowania, do dnia 27 listopada 2020 r, tj, do dnia wyznaczonego na

dzień składania i otrvarcia of'eft w prżedmiotowytn postępotvaniu na żadanie nr 1 Została złożona 1 ot'erta.

Zamawiający pżedstawia zestawięni€ złożonych olert wraz z plzy^Bną punktacją w przyjętyoh kryteriaoh

occn) orcn w pr,/edmiolo§f m postępowinill,

Numer
oferty

Naz\Ya i adr€s wykonlwcy
Punkty

przyznane łv
kryterium:

1€rmin dostarvv

PunkĘ
przyznane w
kryterium:

Łącznł ilość
punktów

przyżnana
ofercie

3
Euro Trade T€chnolo8y sp. z o.o.
uI. siemiradzkiego 19

64-920 Piła
40,00 pkt 60,00 pkt l00,00 pkt



Powiato\ły Zcspół Szpitali w olcśnicy

Zamarviający nie ustanowil dynamicznego syst€mu zakupów dla prz€dmiotowego

po§tepowrnia.

Zamawiający informuje, iżumowaw sprawie żamówienia publicznego lnoże być zawarta w tenninic krótszyll

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

p o, Ovret<tota łowiatoweeo
ześpołU szei\t w olelńkY

lćl ń€d, GiżłJdrlelll4
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