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Dotyczy : postepowania o udzielenie zam6wienia publicanego na:,,Sukcesyurna dostawa material6w
dezyntekcyinych na potnebv funkcjonowanla WCZ SPZOZ" (znak postepowanla WCZ/P/D -5/20f7)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERW

W RAMACH PAKIETU NR 1

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wief publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 216. ze zmianami ) informuje, ii w przedmiotowym postepowaniu
20stala wybrana lako na.ikorzystniejsza oferta:

olerta n, 2
CEZAL S.A.

Ul. Wdna 4
50-543 Wroclaw
Cena wybranel oferty wynosi: 32.264,95 zt

za kMerium - 60 pkt.
dni kalendarzowe - iloSd punkt6w ra

brutto - iloi6 punkt6w

Zaoferowany cz.s dostawy od daty lloienia ramdwienia

kryterium - 40 pkt.
ticzna liczba otrrymanych punkt6w: 100 pkt.

-3

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spelnia wszystkie warunki udzialu w postqpowaniu okrcilone w
SIWZ oraz brak jen podstaw do jego wykluczenia. Oferta zloiona prze2 w/w Wykonawcq uostala

inie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskala najwiQkszQ tqcznQ ilosa
punkt6w spoir6d wainych ofert dla pakietu. Cena oferty miesci siQ w kwocie jakQ Zamawiajecy
przeznaczyl na sfinan50wanie lQczne zam6wienia.
sporzqdzona prawidlowo

Po?ostale waine oferty zlo2one w ramach postepowania

3

wroclawskie Centrum Zaopatrzenia Medyczneto i Ortopedyczneto ,,2ak-Med." Ul.
sulmierzycka 17, 51-127 Wroclaw
llola pun kt6w otrzym a na za kryterium nrlCenaoferty-52,19 pk.
lloSa punkl6w otrzymana za kryterium nr2 Czas dostawy od daty zloienia aam6wienia -40 pkt.
taczna liczba otrzymanych punkt6w: 92,19 pkt
Oferta nr

W RAMACH PAKIETU NR 2

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2@4r. - Prawo zamdwied publicznych
(Dz. U. z 2015 poz. 2L64 ze zmianami ) informuje, ii w przedmiotowym postQpowaniu
zostala wybrana jako najkorzystniejsza oferta:

Oferta nr 2
CEZAL S.A.

Ul. widna 4
50-543 Wroclan,

oferty wynosi: 7,830,19 zl brutto - iloit punkt6w za kryterium - 50 pkt.
Zaoferowany czas dostawy od daty zlo2enia zam6wienia - 3 dni kalendarzowe - iloit punkt6w
kryterium - 40 pkt.
Cena wybranej

za

tqczna liczba otnymanych punkt6w: 10O pkt.

w postQpowaniu okre{lone w
S|WZ oraz brak jest podstaw do je8o wyklucrenia. Oferta 2loiona przez w/w Wykonawce zostala
sporzqdzona prawidtowo i nie podle8a odrzuceniu. Wybrana oferta uzyskala najwiqksze lQcznE ilo(a
punkt6w spo6r6d wainych ofert dla pakietu. Cena oferty miesci siQ w kwocie jakq ZamawiajQcy
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spelnia wszystkie warunki udzialu

prreznaciyl na

sfi

nansowanie rqczne zam6wienia.

Pozostale waine oferty zloione w ramach postepowania:

Oferta nr 1 LP SERWIS SP. Z o.o. LiBota 1/13, 55-100 Trzebnica
llo{a punkt6w otrzymana za kryterium nr l Cena oferty-51,38 pkt.
lloat punkt6w otrzymana za kryterium nr 2 Czas dostawyod daty zloienia zam6wienia-40 pkt
tqczna liczba otrrymanych punkt6w; 91,38 pkt

iednocze{nie informuje, ii zBodnie z art.94 ust. 1 pkt.2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo
zam6wiei public2nych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami umowa z wybranym wykonawcQ
zostanie zawarta w terminie nie kr6tszym nii 5 dniod dnia przeslania niniejszej informacji o wyborze
na jkorzystniejszej of erty.
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