
Kielce, dn. 22.06.2020 r. 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: TP/120/2020 

Nazwa zadania: „Dostawa ubrań  zimowych dla slużb ratownictwa medycznego." 

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

że w prowadzonym post ępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsz ą  ofertę  

złożoną  przez Wykonawcę : 

Nr 
Firma (nazwa) lub 

Il110k 
punktów w 

Ilo ść  punktów Łączna ilość  
oferty 

nazwisko oraz adres 
kryterium 

w kryterium punktów 
Wykonawcy ocena użytkowa 

cena  
WOJDAK Sp. z o.o. 

ul. Hauke Bosaka 	1 
60 40 100 

25-217 Kielce 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta najkorzystniejsza wybrana zosta ła zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów 

oceny ofert okre ś lonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzyma ła najwyższą  

liczbę  punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

2. W prowadzonym post ępowaniu zostały złożone następuj ące oferty. 

Nr 
Firma (nazwa) lub 

Ilość  
punktów w 

Ilość  punktów Łączna ilość  
oferty 

nazwisko oraz adres 
kryterium 

w kryterium 
punktów 

 Wykonawcy ocena użytkowa 
cena  

WOJDAK Sp. Z O.O. 

ul. Hauke Bosaka ll 
60 40 100 

25-217 Kielce 

Działając na podstawie art. 92 ust. lpkt. 2) Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie został  wykluczony żaden Wykonawca. 

Działając na podstawie art. 92 ust. ]pkt 3) Prawa zamówie ń  publicznych Zamawiaj ący informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu nie został  odrzucony żaden Wykonawca. 



Podpisanie umowy moż liwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalno ści. 

Miejsce i termin podpisania umowy zostan ą  uzgodnione z wy łonionym Wykonawcą . 

Środki ochrony prawnej: 

Od niniejszej decyzji Zamawiaj ącego Wykonawcy przys ługują  środki ochrony prawnej (odwo łanie, 

skarga do sądu) wobec czynno ści: 

1) wykluczenia Wykonawcy z post ępowania o udzielenie zamówienia, 

2) odrzucenia oferty Wykonawcy, 

3) wyboru najkorzystniejszej oferty, 

W pozostałych przypadkach odwo łanie nie przys ługuje. 

Wykonawca może również  w terminie przewidzianym do wniesienia odwo łania poinformować  

Zamawiaj ącego 0: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynno ści podjętej przez Zamawiaj ącego w niniejszym 

postępowaniu, lub 

2) zaniechaniu czynno ści, do której Zamawiaj ący jest zobowi ązany na podstawie ustawy, 

na które nie przys ługuje w niniejszym postępowaniu odwo łanie. 

Termin wniesienia odwo łanialprzes łania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przes łania 

niniejszego pisma przy u życiu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna) 

lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, je żeli zostało ono przes łane w inny sposób. 

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajduj ą  się  w Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówie ń  publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 

do 198g. 
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zastrzeżonych dla siebie czynno ści. 


