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Zawiadomienie o wvborze nai korzystniei sze i ofertv

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę ambulansu medycznego
Ępu C wra,z zwyposażeniem medycznym.

Napodstawięart.92 ust 1pkt.1 ustawy zdnia29 sĘcznia,2004r. Prawozamówieńpublicznych
( Dz. U. z2019 r. poz. I843ze zm), rwanej dalejPzp w imieniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę ambulansu medycznego Ępu C
w r Lz z wyp osażeniem m edycznym wybran a zo stńa o ferta:

W.A.S. Wietmascher Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 2,87-162 Lubicz Górny

cena wybranej oferty 474 5l3.03 z1. brutto
gwarancja na zabudowę medyczną 48 mies.
gwarancj a męchaniczn a na p oj azd bazowy 2 4 mies.

IJzasadnienie wyboru ofert:
Oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w aft. 89 ust. 1 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 t.
- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z2019 r. poz, I843ze zm)

streszczenie l nanIa ofert

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy)
Liczba pkt

w kr}tęrium
cęna

Liczba pkt w
kryterium

gwarancja na
zabudowę
medyczną

Liczba pkt w
kr}tęrium
Gwarancja

mechaniczna
na pojazd
bazowy

Razem

l W.A.S. Wietmascher Polska Sp, z o.o.
ul. Nowa 2,8'7-162 Lubicz Gómy

5,7 q)
25 15

91 q)

2 MediCardia Monika Modlińska
ul. Toskańska 4, 66-003 Zabór 60

12.5 l5 87,50

W postępowaniu nie wykluczono wykonawcy oraz nie odrzucono ofeĄ.

Napodstawieaft.94 ust. 1pkt,21 ustawyzdniaż9stycznia2004r. -Prawozamówieńpublicznych (Dz.tJ,z
ż019 r. poz. 1843), informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po
dopełnieniu wszelkich formalności po upływie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawi adom i ęn i a o wybor ze najkor zy stni ej szej ofeĘ.
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