Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55
tel. 071 312 09 20, 312 14 98
Trzebnica, 12.02.2014 r.
Nr postępowania: ZP/2/2014

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na sukcesywne dostawy środków czystości i sprzętu gospodarczego
W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę:
Numer
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
oferty
1

FLESZ Sp. z o.o ul. Cieślewskich 25 F 03-017 WARSZAWA

A) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 poz.907 ze zm.) zwaną dalej ustawą PZP, zawiadamia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.

Wybrano następujące oferty:
Oferta nr 1: FLESZ Sp. z o.o. ul. Cieślewskich 25 F 03-017 WARSZAWA
Cena oferty brutto PLN: 109 057,38
Uzasadnienie: Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w
postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta
ww. firmy jest najkorzystniejsza, uzyskała najwyższą liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert
(cena brutto 100%): cena brutto: 100,00 pkt. Łączna punktacja: 100,00 pkt.

B) Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i wykluczonych Wykonawcach:
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy PZP zawiadamia o:
wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 2) i 3) ustawy PZP, Zamawiający informuje, iż żadna oferta nie
została odrzucona i żaden Wykonawca nie został wykluczony z niniejszego postępowania.
1

C) Informacja o terminie zawarcia umowy:
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana przed upływem terminów, o których mowa w art. 94
ust. 1 pkt. 2). W myśl art. 94 ust. 2 pkt. 3) - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2), w przypadku gdy w
postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje na
stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP - dział VI "Środki
ochrony prawnej".

…………………………………….
Podpis Kierownika Zamawiającego

Otrzymują:
1. a/a
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
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