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zawiadomienie o wyborze

na

i

korzystnie i szei

ofe

Br,

rtl

dot.: postępowania o udzielenie zamóryienia publicznego na świadczenie usług w zakresie
kompleksorvego utrz_ymania czvstości i transportu lvewnętrznego lv Szpitalu Polyiatowym wc Wrześni.

zalviad omienie o u,ybo rze

na

i

korzystnie i szei ol'ertv

Na podstarvie ań,92 ust l pkt.l ustarvy zdnia 29 stvcznia.2004 r. Prar,vo zamólvień publiczrll"ch
( Dz. U. z20l1 r. poz. 1579 zę zm). zr,vanej dalej Pzp; r,r,ilnienitt Szpitala Porviatowego rve Wrześni Sp. z o.o.
infbrrnuję- ze w postęporvanitt o udzielerrie zamórvienia na śrł,iadczenieusłr.rg rv zakresie kompleksolvego
tltrz1l11ąnlu cą,stościi transportu wewnętrzllego rv Szpitalu Porviatorvyn-] we Wrześni rvl,brana została ofefta:
Impel łlacility Serrlices
Lrl.SlężnallB
53-1

ll

Sp. z o.o.

Wrocław

cetla lvvbratlej ofeń1,,2 734 574.BB zl. netto.3 363 526,B0 zł. brLrtto
.iakośc(posiadanie certyfikatu ISO 9001 - tak

Uzasadnienie wyboru ofert:
Of-erta została rł,vbrana jako najkorzystnie_jsza na podstart,ie kryteriórr, (oceny,ofefi) określonych r,i,SIWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstarvie przesłanek rvl,tnielrionvch rv aft. 89 ust. 1 ustalvy, z dnia 29 stycznia 2004 r,

- Prawo zamór.vień pLrblicznych ( Dz. tJ. z2011

|,.

poz. 1579 ze nTt)

Streszczenie oceny i porównania zlożonych ol'ert

Numer

Nazwa (firmy i adres wykonawcy)

oferĘ

1

Konsorcjutn:
lider konsorcjum
l.DGP Clean Paftner Sp. z o.o.
Lrl. Najświętszej Marii Pantly 5e. 59-220 Legrlica

Liczba pkt w
kryterium

Razem

cena

Liczba pkt w
kryterium
iakość

38,80

40

78o80

paftner konsorc.|um

2,Przedsiębiorstwo Usługowe GOS-ZEC Sp. z o.o.
r,rl, Ostrowska 41 4 A,61 -3ż4 P oznań
partner konsorc.i1_1m
3 Seban Sp. z o.o.
ul. .IesioIlorva 9'Ą, 40-159 Katowice
paltner konsorcjum
4.DGP Provider Sp. z o.o.
Aleja Niepodległości 17 5l2^Bl -B05 Sopot
pallner konsorcjum
5.7 MG Sp. z o.o.
.

..Szilitai Piirviatłllł'v rvc \Ąil,yeśni'" Sp, z łl"o. ul. 5]lłrłackicgo 3. óJ__3Ofi Wrzcśllia
zal'c^jcstrorłalta lt, §aclzic |{c.ionor.r.l,nł lrł;znail Nor.l.c \'liłsiil i Wilda tr,ł]oznanirt. lX Wldziłi
lir;rjolrcgłł l{c^j*strLrSadiilvego KRS 0000]q{}j.]:. NlP 7E9-]ó-9]_7,:ló. RL:il{)N ,l0070lł1
Wlsokilścka p itałLi za liłłdiłr,r,r:gr.l :,l 2. 8-1 {1.000.00 ł j
ccnlrłja: ]-l8 6l -+37 0,i 00 sckrctal,iat: l48 {il 4jó7 05 9{} tł,r: i,i8 łi] ,"lj7 9] 3ł
ri'rl,w^14liialrł,rzes.ni!.łqrrcJr: c-lll;,tii: sekretariatiłizpiiirlrł,rzęsnia.holrle.pl:

§p. z tl.u.

§ebastian Noryic,l,:

ul. NaJS!\ lętSZeJ L\larll rann\ )e. )9-1lU Le,qnlca
partner konsorcjum
6,Paftner Medica Sp. z o.o.
ul. Naiślviętszei Marii Panny 5e,59,220 Legnica

Konsorcjum:
lider konsorcjtrm

2

l.NIRO Sp. z o.o.
Lll. Scinar,vska 37,59-300 Ltrbin
uczestnik konsorc.jum
2.Alter Sp. z o.o,
u1. Scinau,ska 37.59-300

40

42,,74

82,74

Lubin

uczesttlik konsorcj unr

3.EC Sp. z o,o.
ul, Ścinalvska 37.59-300 Lubin
Impel Facility Services Sp. z o.o.
trl. Slężlla 1l8. 53-1 1 1 Wrocłar.v
Konsorcjutn:
lider
l,STEKOP SA
ul. Mołdar,r,ska 9. 02-127 Warszarva
2.S4I] Sp, z o,o.
Lrl. Marii Zientary-Malerł,skie_j 2,1B, l 0-302
Olsztl,n
3,Clean Service Sp. z o.o.
ul. Marii Zientaly-Malervskiej 24B, l 0-302
Olsz§rl
4.WPU Sp. z o.o.
ul. Augustor,vska 34/8. 10-683 Oltzlyn
Konsorcjunr finn
l,Clar System SA - lider konsorc.jum
2.Clar Serv,is Sp, z o.o. - członek l<onsorcju1,1,1
3.Solcom Bayard Sp. z o.o. - członek konsol,cjulll
4,Fłospital S,vstern Sp. z o.o. - członek konsol,cjuln
ul..lanickiego 20B. 60-542 Poznań

_J

4

5

60

40

58,70

40

57,17

0

100

98,70

57,I7

W postępolł,altil-t nie rvykluczotro lvl,kon211,9}, oraz nie odrzrtcono of-eny,
Na podstaw,ie art. 94 Llst. l pkt. 1 ustawy,z dnia 29 s§,,cznia 200:l r. - Prawo zarnówień pirbliczn.vch ( Dz. U.
2011 r, poz, 1579 ze nn). irlfbrrnuje, ze podpisarrie ulnolw z wyłonionvm Wykonarvcą mozlirve będzie po
dopełnieniLl rvszelkich fbrmalrrości po up\,wie nie krótsą,1-1-1niż 10 dniod dniaprzesłallia niłriejszego
zar.vi ad

o

m i en
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l(rirjorvcgł Rcjr:st,i,u Saciil,,l.,*gil KIiS 00002c)0 1]:. NlP l§9-1ó-9:.?.l6. }1ll{iOir- ]007CIó]40

Wl,sckłśćkłp itału zaklar_lovvegtl

cclltlala:

r^ł8 {il

.łj7 05 00 sckretaliar: ,48

{i1

: ] 7. 8.łt }, 00{),0{]

zt

.l3ó7 0,r 90 1ar.: r.l8 (ii ,137 S7 30

,,vtvtv.s4pjtłl_ryl4ęglĘĘrylc,p]: e-nr:łil: sekretariat(g]szpitalivl,zesllia.łtorne'p].

