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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Państwo
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) (zwanej dalej: ustawa Pzp) w trybie przetargu
nieograniczonego w przedmiocie „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w sprzęt medyczny – meble medyczne”, Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Lutyckiej 34, działając jako Zamawiający informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
ASEPTIC Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zamknięta 10/1.5
30-554 Kraków
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalnoprawne i jest zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz jest jedyną złożoną ofertą w niniejszym postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nazwa i adres wykonawcy
ASEPTIC Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Zamknięta 10/1.5
30-554 Kraków

Nazwa kryterium - liczba pkt

Punktacja

Cena oferty (Co)

60,00

Gwarancja (Go)

00,00

OCENA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
WYPOSAŻENIA SZPITALNEGO (Wo)

20,00

RAZEM:
80,00
W toku postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert i nie wykluczono żadnych wykonawców.
Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ww. ustawy.
Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ww. ustawy przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182
oraz art. 180 ust. 4 ww. ustawy Pzp.
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