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ZZ-ZP-2375 -20/20 

Przetarg nieograniczony na ,,Dostawę środków do dezynfekcji powierzchni do Apteki 

Szpitalnej”, znak sprawy ZZ-ZP-2375-20/20 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

i Administracji we Wrocławiu, działając na  podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) – dalej PZP i 

dziękując za udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę środków do 

dezynfekcji powierzchni do Apteki Szpitalnej, informuje, że na postawie art. 91 ust. 1 PZP 

(Kryterium wyboru: Cena - 100%), uznał za najkorzystniejsze oferty złożone przez:  

 
Nazwa wykonawcy  Cena  

Centrum Zaopatrzenia Medycznego ,,Cezal” SA Wrocław 

Ul. Widna 4 

50-543 Wrocław 

59.806,81 zł 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Oferta otrzymała najwyższą 

liczbę punktów zgodnie z przyjętymi zasadami punktowania w zakresie kryteriów oceny ofert.  

 

II. Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt.1) PZP przekazuje 

informację o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem 

złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 
Nr 

oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Liczba punktów w 

kryterium  

Cena brutto 

Łączna liczba 

punktów 

1 Centrum Zaopatrzenia Medycznego ,,Cezal” SA Wrocław 

Ul. Widna 4 

50-543 Wrocław 

100 100 

 
III. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z przepisami określonymi w art. 94 

Prawa zamówień publicznych.  
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IV. Zamawiający informuje również na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2)  PZP, że w prowadzonym 

postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy oraz na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) PZP 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.  
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