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S.A.-381_21l20

zawiadomienie o wvborze nai korzvstnieiszei oferĘ

Na podstawię art.92 ust l pkt,1 ustawy z dntaż9 sĘcznia,ż004 r. Prawo zamówień publicznych (

Dz,IJ. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), zwanej dalejPzp; w imieniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o,

informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na odbiór i uĘlizację odpadów niebezpiecznych - w
Ęm odpadów medycznych wybranazostŃa ofeńa:

Zaklad UĘlizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Sulańska 11

62-510 Konin

cena wybranej ofeĘ 5l3 640 zł brutto

czasrealizacji odbioru odpadów - od godz. 9.00 do l3.00

jakośó - posiadanie Certyfikat Jakości ISO 14001

Uzasadnienie wyłloru ofert ;

Oferta zostaławybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów określonych w SIWZ (cena 60%o, czas

realizacji odbioru odpadów 1,5oń, jakość ż5%). Nie podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek

wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dniaZ9 sĘcznia2004 r, - Prawo zamówień publicznych (Dz.IJ. z

2019 r. poz. 1843 ze zm),

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium czas

realizacji
odbioru
odpadów

Liczba pkt. w
kryterium czas

iakość Razem

ZalładUty|izacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Sulańska 11

6ż-510 Konin
60,00 15 ż5 100,00

W postępowaniu nie wykluczono wykonawców oraznie odrzucono źadnej ofeĄ. 
ll

Na podstawię aft. 92 ust. 1 pkt, 4 ustawy z dnia}9 sĘcznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych/(Dz. U. z
2019 r. poz. 1843 ze zm), inforrnuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą mozliweibedzie po

dopełnieniu wszęlkich formalności 
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