
NIP: 9691608096
REGON: 276247465

KRS 0000469643
Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość Kapitału
Zakładowego:
16.600.000,00 zł

Nr konta bankowego:

1X0. Bank Śląski
9810501285100000221
2249177

Kontakt:

Centrala:
322332424
Sekretariat Zarządu:
322332424 w. 230
Fax: 32 233 24 24 w. 283

Numery wewnętrzne:

Księgowość - 235
<Cadry-232
3zial Statystyki - 233
domówienia Publiczne- 281
3zial Techniczny - 229
Zaopatrzenie -239
\pleka - 239

zba Przyjęć-250
Mdziat Wewnętrzny - 204
MdzJar Ginekologiczne -
•otozniczy - 205
Mdzial Noworodków - 217
)ddział Chirurgii - 206
racownia RTG -211
aboratorium -213
racownia USG - 268
rac. Endoikopowa - 263
rzełożona Pielęgniarek - 282
ielegn. Epidemiolog. -284

SZPITAL w P Y S K O W I C A C H Sp. z o. o

ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice
www.62pitalpy$kowice corn pi e-maii sep!tai_pyskowice©poczta.onet.pl

Znak sprawy :SP/AZP/381/7/2013

Pyskowice, 2013-10-30

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:

SP/AZP/381/7/2013. Nazwa zadania: Obsługa techniczna Szpitala w Pyskowicach

postępowanie drugie.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 1) Prawa zamówień publicznych

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji

zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

Impel Tech Solutions Sp z o o 04-242 Warszawa , ul. Marsa 56A

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia i otrzymał 100 punktów w jedynym kryterium cena .

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie

podpisania umowy po uprawomocnieniu się wyników postępowania.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. l Pzp oraz Kodeks Cywilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Impel Tech Solutions Sp z o o 04-242 Warszawa , ul. Marsa 56A cena netto 81528,00 zł

Usługi Elektryczne Witold Nowosad 44-103 Gliwice ul. Niedurnego 11/7 cena netto

103200,00 zł

2. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 2) Prawa zamówień publicznych

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne

oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 3) Prawa zamówień publicznych

zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni

wykonawcy



4. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 4) Prawa zamówień publicznych

zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą możliwe

będzie po dopełnieniu wszelkich formalności [x] po upływie .... dni od dnia przesłania

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej

(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować

zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w

niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie

ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia

faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego

zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych

warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony

prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, póz. 759 z p. zm)
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