
Kielce, dn. 20.07.2020 r. 

 

    INFORMACJA   O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TP/115/2020 

 Nazwa zadania: „Dostawa kombinezonów ochronnych lekkich i fartuchów ochronnych 
(chirurgicznych)”   

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych, Zamawiający informuje, 

że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną 

przez Wykonawcę:                                                                                                

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Ilość punktów 
w kryterium 
cena brutto 

Ilość punktów w 
kryterium termin 

dostawy 

Łączna 
ilość 

punktów 

1 

ARMED 
Dystrybucja Sprzętu 
Medycznego 
Tomasz Podesek 
ul. Langiewicza 80 
28-100 Busko - Zdrój 

60 1 61 

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 tj. 61 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

2. W prowadzonym postępowaniu zostały złożone następujące oferty.   

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Ilość punktów 
w kryterium 
cena brutto 

Ilość punktów w 
kryterium termin 

dostawy 

Łączna 
ilość 

punktów 

1 

ARMED 
Dystrybucja Sprzętu 
Medycznego 
Tomasz Podesek 
ul. Langiewicza 80 
28-100 Busko - Zdrój 

60 1 61 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu  nie został wykluczony żaden Wykonawca. 



Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający  informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu  nie został odrzucony żaden Wykonawca. 

 
 

Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.  

Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.  

Środki ochrony prawnej: 

1) Od niniejszej decyzji Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 

(odwołanie, skarga do sądu), art.180 ust.1 i art.198a ust.1  

Termin wniesienia odwołania/przesłania wymienionej powyżej informacji: 10 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały 

przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 

do 198g. 
 
 
 
 
 

 …………………………………………………… 
Ryszard Bedla – pracownik zamawiającego 

któremu kierownik powierzył wykonanie 
zastrzeżonych dla siebie czynności. 
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