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',SZPITAL POWIATOWY w§ WRZE§NI,'
SPOŁKA Z a,O.w restrukturyzacji

System
zarządzania
lso 9001:2015

ID 91050476s8

6ż4aB Września, ul. Słowackiego 2

Września dnia 01.03.ż027r.

S.A,-38I-27lż0

zawiadomienie o, ponownym wvborze nąi korrystniei szei ofertv

Na podstawię art.92 ust 1 pkt.l w rwiązkl z art. 94 ust 3 ustawy z dnia}9 sĘcznia,2004 r. Prawo zamowień

publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. zm) nvanej dalej Pzp; w imieniu Szpitala Powiatowego we

Wrześni Sp. z o,o. w restrukturyzacji informuję, ze w postępowaniu o udzielęnie zamówienia na ,rDziałania
energooszczędne w budynku prrychodni Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o. o." w wyniku ponownego

wyboru wybrana zostŃa oferta:

Usługi Ogólno - Budowlane Damian Pieszak

Lisiec ,ldaĘ 6ż,62-57I Stare Miasto
cena wybranej oferty 2 568 000,00 zł brutto

termin gwarancji 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru ofert:

Oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ . Nie

podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 89 ust, 1 ustawy z dniaż9 sĘczniaża}4 r. ,

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz, 1843 zpóźn. zm)

Streszczenie oceny i nanla otbń

Numer
ofeĄ

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczbapkt. w

kryterium
cęna

Licńa pkt, w kryterium
tetmin gwarancji Razem

J Usługi Ogólno - Budowlane Damian Pieszak
Lisiec };lŃy 62,62-571Stare Miasto

60
40

100

,.Szpital Powiatorły we Wrzęśni" Sp. z o.o. w resh,ukturyzacji. ul. Słowackiegcl 2, 62-300 Września
zarejesh,owana rv Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Pciznaniu, IX Wydział Glrspodarciry

Krajowego Rejestru Sąclowego KRS 0000290l22. N{P 789-16-9ż-74ó, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego : 3 6. 650.000,00 zł

centrala:+4861 Ęla5 00 sękretariat:-|486l Ę67a5 90 fbx:+4861 43'79730
wrvrv.szpitalu,rzęsnia.home.pl; e-mai1: sekrętariat@szpitalwrzesnia.home,pl;

W postępowaniu nię wykluczono wykonawców oraz nie odrzucono żadnej ofeĘ.
Zgodnie z dyspozycj ą art. 94 ust, 1 pkt 2 ustawy Pzp, umowy w sprawie : publicznego w

przedmiotowym postępowaniu zostaną zawarte w dniu 09.03.żOżlr. w siedzibie
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Wześnt"


