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Zakład Leczenia Uza/eż11ie1i w Charcicach 
64-412 Chrzypsko Wielkie; Charcice 12 

tel./fax: 161129-51-113; e-mail: charcice@poczta.onet.pl 

Charcice, dnia 07.09.20 15 r. 
Numer sprawy: TG-11/4/15 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyc::y postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem 
jest „ Instalacja :,ystemu wentylacyjnego w bloku żywienia w Zakładzie leczenia Uzależnień w Charcicach". 

Zakład Leczenia Uza leżn ie11 w Charcicach (Zamawiający) na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamia o wyborze 

najkorzystniej szej oferty w postępowaniu , którego przedmiotem jest „ Instalacja systemu wenty lacyjnego 

w bloku żywienia w Zakładzie Leczenia Uza leżn ie11 w Charcicach". 

Przy zastosowaniu kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty określonych w Specyftkacj i Istotnych 

Warunków Zamówien ia (S IWZ), jako najkorzystniej szą wybrano ofertę nr 2, złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Inżynieryj no-Konsultingowe 

SA NIV EST 

87-100 Toruń 

ul. Rydygiera 27b/15 

Uzasadnienie wyboru oferty: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu , a jego oferta jest zgodna z treśc i ą SIWZ i nie podlega 

odrzuceniu . Wy boru oferty dokonano ze względu na Kryterium nr I : Najniższa cena - 70 %, Kryterium nr 2: 

Okres gwarancj i na cały przedmiot zamówieni a - 30 %. 

Oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę I 00,00 pkt, w tym za: 

I) Kryterium nr I: 70,00 pkt, wyliczone wg wzoru okreś lonego w pkt 24.3. 1 SIWZ, 

2) Kryterium nr 2: 30,00 pkt, wy li czone wg wzoru okreś lonego w pkt 24.3.2 SIWZ, 

W postępowan iu złożono następuj ące oferty, które uzyskały niżej wskazaną ilość punktów: 

Num er 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

IGLOTEC l-I NIK S p. z o.o. 
I Os. Pomorskie 29 

65-548 Zielona Góra 

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-

2 
Konsultingowe SANIVEST 

87- 100 Torul1 
ul. Rvd ve.iera 27b/15 

Przedsiębiorstwo WE 'O 
Węgrzyn i Nowacki 

3 Spółka Jawna 
64-800 Chodzież 

ul. Mostowa 2 

Kryterium nr I 
Najniższa cena 

-70 % 

70,00 pkt 

5 I .40pkt 

Kryterium nr 2 
Okres gwa r a ncji na cały Razem 

przedmiot za mówienia -30 % 

Oferta odrzucona 

30,00 pkt 100 pkt 

30,00 pkt 81 ,40 pkt 

Z poważaniem 

KIEROWNIK 
Działu Techniczno-Gospodarczego 
Zakład LeczT..~~ Uzależnieri 

2 t<f~~~&-
mgr Int. Ewelina Wy/1g~la-Adamska 


