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Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy:

przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Usługa  sterylizacji  i  dezynfekcji  narzędzi 
medycznych, bielizny szpitalnej oraz innego asortymentu medycznego wraz z transportem 
dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp.  z o.o.”,  ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 02.06.2017 pod nr 524232-N-2017.

1. Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony 
z postępowania oraz żadna z ofert nie została odrzucona.

2. Informujemy,  że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz. U.  z  2015 r.  poz. 2164  z  póź.  zmianami), 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty.

3. Po  czasie  określonym  w  punkcie  poprzednim,  Zamawiający  prześle  wybranemu 
Wykonawcy  dwa  egzemplarze  podpisanej  umowy,  z  których  jeden  po  uzupełnieniu 
i podpisaniu przez Wykonawcę prosimy odesłać na adres Zamawiającego.

4. Poniżej  przedstawiamy  wyniki  postępowania  dla  zamówienia  niepodlegającego 
unieważnieniu.
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Konsorcjum: 
Lider: „CitoNet-Bydgoszcz” 
S.A., ul. Wyściogowa 7; 85-
740 Bydgoszcz, 
Członek: Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych 
S.A., ul. Żółkiewskiego 
20/26; 87-100 Toruń

80 pkt 20 pkt 20 pkt 100 pkt

Ofertą  najkorzystniejszą  została  wybrana  oferta  Konsorcjum:  Lider:  CitoNet 
Bydgoszcz  S.A.  z  siedzibą  ul. Wyścigowa  7,  85-740  Bydgoszcz,  Członek:  Toruńskie 
Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., z siedzibą ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń; 
oferta  zawiera  cenę  wyższą  niż  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na sfinansowanie 
przedmiotu zamówienia. W przypadku tej części zamówienia Zamawiający zwiększa kwotę, 
którą przeznacza na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
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