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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

Rybnik, dnia 10 grudnia 2018 r. 

DZp.380.3.26.2018.DGt.520 

 Znak sprawy 

 
 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy:  zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 

sprzętu ogrodniczego, wózków transportowych, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na 

potrzeby wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

z uwzględnieniem działań szkoleniowych” (DZp.380.3.26.2018.DGt.520) 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu ogrodniczego, wózków transportowych, kurtek, 

narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa 

warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych”, 

Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwaną dalej Ustawą PZP, dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (cena - 60%, przedłużenie okresu gwarancji na oferowany przedmiot 

zamówienia – 40%). 

Zamawiający w ramach Pakietu 2 jako najkorzystniejszą wybrał ofertę złożoną przez: 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) siedziba i adres 

Wykonawców, którzy złożyli 

ofertę 

Wartość oferty 

Liczba punktów w kryterium: 

Cena - waga 60%  

przedłużenie okresu gwarancji 

na oferowany przedmiot 

zamówienia – waga 40% 

Liczba 

punktów 

RAZEM 

1 

Centrum Zaopatrzenia 

Medycznego CEZAL S.A.  

ul. Widna 4, 80-543 Wrocław 

N: 209 400,00 

B: 246 514,50 

60 pkt 

40 pkt 
100 pkt 

Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu. 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, Zamawiający podpisze 

w terminie określonym w art. 94 Ustawy PZP. 

                         p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 

                             Marek Ksol    

                         (podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej) 


