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Dot, przclaĘu nieoglaniczoncgo lta złdanie plr. Dosta!!a lękawic dla Powiatowcgo Zcsp0fu SZpitali

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zadanie nr 2

Na podstawie ań, 92 ust. 2 usiat\y z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (tekstjednolity Dz,

U. z2019r., poz, l843) zwanej ,,dalej ustawą", Zanawia.jący informuje o wyborze najkorzyshiejSzej oferty w

przetargu nięograniczonyn na zndanie pn, Dostawa rękawic dla Powiatowego Zespoh szpitali w zaklesie

ZADANIANR 2

Zamawiający dokonał wyboru:
olerty nr 2

zarys Inter[ational Group Sp. z o.o. sp. K.
ul, Pod Boręm 18
41-808 Zabrze

cena brutto| 679 966o0 zł
Termin dostawy: 1 dzi€ń roboczy

UZAsADNIlrNl[

ofeńa najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z aft.9l ust, l ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny

ofeń określonych w siwz, ofeta wybranego Wykonawcy otrzymała najWyżsżą liczbę punktów, tj, 100,00 pkt

obliczoną zgorlnie z zasadami opi5in) m i rl 5i$ 7,

Zamawiający informuje, iż do W/w postępowania, do dnia 02 listopada 2020 r,, tj, do dDia wyznacuonego na

dzień składania i otwarcia ofert w pĘędmiotowym postępowaniu na zadanie nr 2 została Złożona ] oferta,

Zamawiający przedstawia zestawien;e złożonych of'ert Wra4 z przyznaną puDktacją W pżyjętych kryteriach

oceny ofit w przcdniotowyln post9po\ł,anlu

oferty
Niztvlt i !dre§ wYkoniwcy Punkty

przyZnlDc w
kryteriunr:

I}unl(t},

l(r}tcli nlI

ŁącZnlt ilość
punl(tó,tv

przyznitna
ol'elcie

2

Złry§ llltcrlutiontll Gl.otlp
sp, Z o.o. sP. K.
ul, Pod tlorcn l8
1l 808 Zabrze

40,00 pkt ó0,()0 pkt l00,00 pkt



Powiatowy Zespół Szpitali w olęśnicy

Zamawiający ni€ u§tlnowił dynamicznego sy§temu zakupórY dla prżedmiotowego

postepowania.

Zamawiaiący informuje, iż umowa w sprawie za,nówienia publicale8o moźe być zawańa w terminie krótszynl

niż 5 dni od przesłania trinieiszej inlorma§ji do WykonawcóW zgodnie z art, 94 ust, 2 pkt ]a) ustawy,

DYitl]
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