Jastrzębie – Zdrój, 10.03.2016 r.

BZP/38/382-9/16

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
świadczenie usługi transportu żywności, transport bielizny szpitalnej, materiałów z e
sterylizacji, leków, soli, transport magazynowy (BZP /38/382-9/16)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 z siedzibą
w Jastrzębiu-Zdroju postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi transportu żywności, transport bielizny szpitalnej, materiałów z
e sterylizacji, leków, soli, transport magazynowy (BZP /38/382-9/16) Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz.
2164) dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 1 – Pakiet 1 - Transport żywności do budynku Szpitala przy ul. Krasickiego 21 w Jastrzębiu –
Zdroju.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Nr
oferty

Nazwa (firma) siedziba
i adres Wykonawców, którzy złożyli
ofertę

EuroFood24
Sylwia Gruca
1
ul. Podhalańska 11a
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Złożono jedną ofertę niedpodlegającą odrzuceniu

Wartość brutto

Liczba punktów:
kryterium
Cena (koszt) – 95 %
Rok produkcji pojazdu - 5%
RAZEM 100%

99 209,88 zł

95,00 pkt +5,00 pkt = 100 pkt

Pakiet 2 - Transport żywności do budynku Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w
Jastrzębiu – Zdroju
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez:
Liczba punktów:
Nazwa (firma) siedziba
kryterium
Nr
i adres Wykonawców, którzy złożyli
Wartość brutto
Cena (koszt) – 95 %
oferty
ofertę
Rok produkcji pojazdu - 5%
RAZEM 100%
EuroFood24
Sylwia Gruca
1
49 563,36 zł
95,00 pkt +5,00 pkt = 100 pkt
ul. Podhalańska 11a
44-335 Jastrzębie-Zdrój
Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą, nastąpi w terminie określonym na podstawie art. 94
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 201 r.,
poz. 2164).
Ponadto, Zamawiający w w/w postępowaniu przetargowym unieważnia:

Pakiet 3 – Transport bielizny szpitalnej, materiałów ze sterylizacji, soli, magazynowy, transport
dokumentów i inny
Pakiet 4 – Transport leków
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia w w/w pakietach, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu przetargowym na w/w pakiety w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
składania ofert nie została złożona żadna oferta.
W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie

Z poważaniem

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju, Aleja Jana Pawła II 7, 44 - 330 Jastrzębie – Zdrój
tel. 32 47 84 200, fax. 32 74 84 506, e-mail:szpital@wss2.pl, www.wss2.pl

