Sekcja Zamówień Publicznych

e-mail: zampub@szpitallimanowa.pl
Limanowa dnia: 2022-03-07

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego – wartość netto zamówienia nieprzekraczająca 130 000 zł na ”Dostawy worków
na odpady, fartuchów, prześcieradeł z folii PE, papieru toaletowego ujęte w 2 zadaniach”
– znak sprawy NZ/13/D/ZO/A/2022.

Zamawiający, Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień
Publicznych,, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w toczącym się
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta:
Helplast Bis Joanna Hadasik
ul. Gliwicka 42 a, 43-180 Orzesze
na:
Zadanie nr 1: Worki na odpady, fartuchy, prześcieradła z folii PE za cenę brutto 98 061.75 zł.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza
w oparciu o kryteria oceny ofert określone w IWZ
MERIDA Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław
na:
Zadanie nr 2: Papier toaletowy szary za cenę brutto 19 680.00 zł.
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza w oparciu
o kryteria oceny ofert określone w IWZ
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:
Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium liczba pkt

Razem

1 - Worki na odpady, fartuchy,
prześcieradła z folii PE

Helplast Bis Joanna Hadasik
ul. Gliwicka 42 a, 43-180 Orzesze

1 - Cena - 70.00
2 - Jakość - 30.00

100,00

2 - Papier toaletowy szary

MERIDA Sp. z o.o.
ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław

1 - Cena - 70.00
2 - Jakość - 30.00

100,00

PPHU Dafi
ul. Kombatantów 1, 15-110 Białystok

1 - Cena - 51.85
2 - Jakość - 30.00

2 - Papier toaletowy szary

81,85

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:
Nr
oferty

Nazwa i adres wykonawcy
4-med Grzegorz Mazurek

4

Uzasadnienie odrzucenia oferty
Nie uzupełniono oferty (nie złożono próbek do oceny jakości)

ul. Powstańców 50 /9
31-422 Kraków

Informacja o terminie zawarcia umowy: Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zostanie zawarta,
14.03.2022r.

Zamawiający
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