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W postępowaniu nie wykluczono wykonawców oraz nie odrzucono żadnej oferty.

Termin, po którego upł5rwie moze być za,warta umowa w sprawie zamówienia publicznego:
-zgodny zart.94 ust 1 pkt.2) ustawyPzp,

system
zarządzania
lso 9001:2008

lD §105047698

S,A.-3 81-19/20 Wrześrria dnia 09 .|2.ż020r.

Zawiadomienie o wvb orze nai korzystniei szei oferty

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę prania bielizny i odzieĘ
szpitalnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieĘ ochronnejo oraz kompleksowym serwisem.

Na podstawie art. 9ż ust 1 pkt, 1 ustawy z dnia ż9 sĘcznia, ż004 r . Prawo zamowięń publicznych (Dz. U .

z2019 poz. 1,843 z zm), rwanej dalej Pzp; w imieniu .,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o.
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę prania bielizny i odzieĘ szpitalnej wraz z
dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieĘ ochronnej, oraz kompleksowym serwisem wybrana zostŃa oferta:

Pralnia Luboń Sp. z o.o. Sp. K
ul. Szkolna 1B
6ż-030 Luboń
cenawybranej ofeĘ 758 550,00 zł.netto,932 100,00 złbrutto,
termin wdrozenia systemu RFID - w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferta zostŃa wybranajako najkorzystniejszana podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ
(cena 60%o, termin wdrozęnia systemu RFID 40 7q). Nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek
wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dniaZ9 sĘcznia2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
ż0I9 r. poz. 1843 ze zm)

streszczenie oceny i porównania złożonych ol'ert

Nume
r

oferĘ

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt w
kryterium

cena

Liczba pkt w
kryterium

czas reakcji patrolu
interwencyineso

Razem

1 Pralnia Luboń Sp. z o.o. Sp. K
ul. Szkolna 1B
62-030 Luboń

60 40 100
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.,Szpilal Porviatow1, wę Wrześni" Sp. z c1.o. ul. Słowackiego 2. 62-300 Wrzęśrria "...J

ząreięstrowana lv Sąclzie Rejonowynl Poznań -,Nowe Miasto i Wilda rv Poznanirł, IX Wydział Oospod§rc;ry
l(rajowego Rejestru Sądorvego KRS 00002SOi22, NIP '789-16-92-7Ą6, REOON 30070ó140

W;lsokość kapitah zakł adowego ; 3 5. 8 75.000.00 zł
centra]a:+4861 Ą3705 00 sekretariaf:+4861 436705 90 fbx:ł,4861 431c)730
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