„Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o.
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
Wrocław, dnia 26.03.2020 r.
NSzW/208/2020

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie
zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń
transportu bliskiego” – znak postępowania: ZP/PN/2/2020

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Część I zamówienia
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej dźwigów osobowych i towarowych
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” podaję informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
1. Jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
LIFT-SYSTEM S.C.
D. Tarka, A. Tarka
Wilkowice 1A
55-020 Żórawina
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą
odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert określone
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest najniższa cena.
2. Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium „najniższa cena” oraz łączna punktacja:
Numer
oferty

1

Nazwa (firma), albo imiona i nazwiska oraz siedziby
albo miejsca zamieszkania
wykonawców, którzy złożyli oferty
LIFT-SYSTEM s.c.
D. Tarka, A. Tarka
Wilkowice 1A
55-020 Żórawina

Punktacja w
kryterium
najniższa cena

Punktacja
łączna

100,00

100,00

Część II zamówienia
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej podnośnika nożycowego
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp” podaję informacje,
o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
1. Jako najkorzystniejszą, wybrano ofertę złożoną przez:
LIFT-SYSTEM S.C.
D. Tarka, A. Tarka
Wilkowice 1A
55-020 Żórawina
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Uzasadnienie wyboru: Wykonawca niewykluczony z postępowania złożył ofertę niepodlegającą
odrzuceniu. Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą w oparciu o kryterium oceny ofert określone
w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, to jest najniższa cena.
2. Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy
złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom w kryterium „najniższa cena” oraz łączna punktacja:
Numer
oferty

1

Nazwa (firma), albo imiona i nazwiska oraz siedziby
albo miejsca zamieszkania
wykonawców, którzy złożyli oferty
LIFT-SYSTEM s.c.
D. Tarka, A. Tarka
Wilkowice 1A
55-020 Żórawina

Punktacja w
kryterium
najniższa cena

Punktacja
łączna

100,00

100,00

Signed by /
Podpisano przez:
Łukasz Marek
Dudkowski
Date / Data: 202003-26 13:46
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