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Warszawa, dn. 10.12.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Centrum ATTIS
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Pranie bielizny i odzieży szpitalnej” nr referencyjny sprawy FZP/ZP-22/U/36/12
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował
się Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą utworzył listę rankingową od
najtańszej złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu do najdroższej złożonej oferty nie
podlegającej odrzuceniu. Wygrywa najtańsza oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wykaz, ocena i porównanie ofert złożonych
Numer
oferty
1

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
PIWOWAR Sp. z o.o.
05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Ul. Gen. Berlinga 90

4

Tom –Marg ZPCH Sp. z o.o.
Ul. Płk. St. Dąbka 16
30-732 Kraków

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„HOLLYWOOD”
A.Konieczkowski,
R.Konieczkowska Spółka jawna
09-200 Sierpc
Ul. Bojanowska 2 A

cena brutto

kolejność ofert
wg ceny

79 795,02

I w kolejności
Oferta wybrana

104 685,30

II w kolejności

116 313,75

III w kolejności

3

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy
Zakład Pracy Chronionej
„OLG-MAR” Wiesław Rudziński
Ul. Tartaczna 12
06-300 Sokołów Podlaski

IV w kolejności
118 318,61

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż złożona oferta nr 1 PIWOWAR Sp. z o.o. odpowiadała wszystkim wymaganiom
określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
Za realizację przedmiotowego zamówienia firma zaproponowała cenę, nie przekraczającą
kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
W niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony ani też żadna oferta
nie została odrzucona.
Przewidywany termin zawarcia umowy 17.12.2012r. (art. 94 ust. 1 pkt. 2).
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