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Samodzielny Publiczny Z,aklad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : utrzymarrie czystoSci 12A6 l2[J 18 / 5 Siedlce dnia: 2018-03 -3 0

POWIADOMIENIE
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Paristwo.

W zwiqzku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru ndjkorzystniejszej oferty w
procedurze prowardzone'i na podstawie ustawy z dnia29 styc>znia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (tj. Dz. IJ. :z 201'/ r. poz. 1579 z p62n. ?,4.) w trybie przetargu
nieograniczonego na:

kompleksowe utrzymanie czystrtSci, transport wewngtrzny oraz czynnoSci pomocnicze
przy obsludze pacjr:nla niewym.agaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach

szpitala SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrrymanie czystoSci oraz
czynnoSci pomocnicze przy ob :ice prrygotowania

medycznego na oddz;ialach szpi 22 w Siedlcach oraz
kompleksorve utrrymani ZOZ Siedlce

informujemy,tZnajkorzy:s1:.niejszqofer:tgzlo2ylafi rma:

Konsorcjum: Impel li'acility Services Sp. z o.o., Optima Care

ul. Slgina 118, ul. Je2clziecka 19, 53-111 Wroclaw

za eenQ 7 689 zll4,24 zl

Uzasadnienie r:Lzr,j korzystni ej sza oferta wedlug kryteri6w oieny ofert

Streszczenie o oeny i por6 wnanra zloiony ch ofert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wylconawcy
(Nr oferty)

Cena
Kryterium

jakoSciowe
Nadz6r nad

pracownikami Razem

Impel Facility Slervices lip. z
o.o-, Optima Care Sp. z o.o,

ul, Slg2na 118, ul. leLdzieck:a
19

53-111 Wroctaw
(2)

60,00 20,00 20,00 I 00,00

Izan+ Sp. z o.o., Naprz:6d
Service Sp z o.o., Medassist

Sp. z o.o.
Zabinie:c 46

31-215 K.rak6w
(1)

54,:'3 0,00 0,00
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Lp.:
Nr oferfy, )out wL i adres

wykonawcy: Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

0

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Zamawiajqcy wykllucz;yl z posLgpowania:

JednoczeSnie informuj erny,2e umowzr w sprawie zam6wienia public2nego moZe byc zawarta,

z zasttze2eniem art. 1133 usl.awy Prawo Zam6wien Publicznych, w telminie nie kt6tszym ni7

10 dni od dnia przeslanianiniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferly.

Zamawiajqcy moz,e zawrzr>6 umovvg w sprawie zam6wienia publibznego przecl uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyZej, je'Zeli zachodzq okolicznoSci wyn|ienione w art,94 ust. 2

ustawy Prawo Zartow ieh Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiaclamiamy, tL v,ylqcznie od niezgodn{ z prZepisami usta.wy prawo

Zamowieh Publicznyoh czynnoSg,i Z.,amawiajqcego podjgte.j w posfgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniiechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowrqzany na

podstawie ustawy lPrawo Zam6wieh Publicznych przystuguje odwolanie, z zaslrzezeniem art.

180 ust' 2 ustawy llrawo Zamowien Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie,

okreSlonych w ar1. 182 oraz ar1. 180 ust. 4 ustawy Prawo ZamswienPirblicznych.

Lp.: Nanva i adres
wvkornawcv: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

Sprawg prowadzi - Anna J:rstzgbska


