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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafstrvo,

W zwiqzku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferly w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnra29 stycznta 2004 roku Prawo Zamowren
Publicznych (Dz:. U. z 2015 r. poz. 2164 z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na:

kompleksowe utrrymanie czysto5ci, transport wewngtrzny oraz czynno5ci pomocnicze
przy obsludze pacjenta niewymagaj4ce przygotowania medycznego na oddzialach

szpitala SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej 15, kompleksowe utrzymanie czystoSci oraz
czynnoSci pomocnicz e przy obsludze pacj enta niewymagaj 4ce przygotowania

medyczneg;o na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz
kompleksowe utrrymanie czysto5ci w plac6wkach SP ZOZ Siedlce

informujemy,iznajkorzystniejszq,oferlgzlo?ylafirma:

Impel Cleaning Sp z o.o., Hospital Service "Company" Sp. z o.o.) Sp.k., DC System

Company Spr. z o.o., Sp.k.

UL Slg2na 118,53-111 Wroclaw

zacenQ 5 535 241.20 zl

Uzasadnienis rryboru: j edyna oferta

Streszczenie oceny i por6wnania zNohonych ofert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena
l4czna ilodi os6b

realizuj4cych
uslugg

NajwyZsza kwota
wynagrodzenia

brutto z tut
umowy o praca

Kryterium
jakoSciowe Razem

I

Impel ClearLing sp z o.o.,
Hospital Service "Company"
Sp. z o.o., Sp.k., DC System
Company Sp. z o.o., Sp.k.

Slgzna 1 I 8

53-111 Wroclaw
fl)

60,00 30,00 5,00 5,00 100,00

Sprawg prowadzi - Anna Jastaqbska



W toku postgporvania odrzucone zostaty nastgpuj4ce oferty:

Lp.: Nr oferty, nazlvr i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

Zamawiaj4cy wykluczyl z postgpowania:

Lp.:
Nazwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

JednoczeSnie inlbrmuj emy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze byd zawarla,

zzastrzeheniem art. 183 ustawy Prawo Zamowrcn Publicznych, w terminie nie l<rotszymni?

10 dni od dnia przesNania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajqcy mohe zawrzet umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uptywem

terminu, o kt6rym mowa powyhej, jeheli zachodz4 okolicznoSci wymienione w aft. 94 ust. 2

ustawy Prawo Zam6wien Publicznych.

R6wnoczeSnie :zawiadamiamy, 12 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zamowien Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowi4zany na

podstawie ustawy Prawo Zam6wief Publicznych przysluguje odwolanie, z zaslrzeleniem art"

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

okre6lonych w art. I82 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam5wienPublicznych.

Zakladu Opieti
w Sied&
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