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Ratunkowego (kolumny, panele)
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wyposazenie Szpitalnego Oddzialu

r. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

l)

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zam6wiert publicznych zawiadamiam niniejszym, ze
przedm

iotowym postppowani u, j ako

naj korzystn iej sze

wybrano oferty

fi rm

Liczba punkt6w w

Wykonawca

a\

l00.00

100.00

Uzasadnienie wyboru: oferty przedstawialy najkorzystniejszy bilans punkt6w
liczba przyznanych punkt6w w oparciu o ustalone kryteria (cena 100%).
Pozostal

Razem

krvterium cena

Kendromed Sp. z o.o.. ul. Soltvsowicka 25a. 5l-168 Wroclaw

-

maksymalna

i Wykonawcy, ktorzy zto2yli oferty : brak
Liczba punkt6w w

Wykonawca

krvterium cena

s)

\smedica Sp. z o. o.. ul. Naleczowska 30. 20-701 Lublin
'romed S. A.. ul. Kraiewskieeo lB. 0l-520Warszawa

2. INFORMACJA O

7s

Razem
92.75

8l .83

8

t.83

WYKLUCZENIU WYKONAWCOW

Z postEpowania nie wykluczono Zadnego Wykonawcy.

3.INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT
W postppowaniu nie odrzucono 2adnej oferty.
5.

INFORMACJA O TERMINIE ZAWARCIA UMOWY

Urnowy zostanq zawarte w terminie od

21 .04 .201 1

r. do 1 9.05.201
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