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Zielonka 04.03.209 r.
SPZOZ MOZ Zielonka
,ul. Mickiewicza 18
05-220 Zielonka
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: SPZOZ MOZ 1/271.2/2019., Nazwa
zadania Dostawa unitu stomatologicznego

1.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający

informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą
ofertę złożoną przez wykonawcę:
EUR-MED Polska sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 2A 40-234 Katowice
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę
punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
1. EUR-MED Polska sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 2A 40-234 Katowice
2. 2FOCUS DENTAL Mirela Bartoszek, ul. Grabowa 4a/7, 43-178 Ornontowice
[ ] 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w
prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
[ ] 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje o
odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:
.

FOCUS DENTAL Mirela Bartoszek, ul. Grabowa 4a/7, 43-178 Ornontowice
4.

Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin

podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą,

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga
do Sądu) wobec
1)

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym

postępowaniu, lub
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2)
zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało
ono przesłane w inny sposób.
•

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
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