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ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.; postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: Sp/AZP/382/2/2014.
Nazwa zadania: Świadczenie usługi w zakresie żywienia pacjentów i dystrybucji posiłków do łóżek
pacjentów dla Szpitala w Pyskowicach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1. Działając na podstawie art. 92 ust. l pkt. 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że w prowadzonym postępowaniu, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze
ofertę złożoną przez firmę :

„NIRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

59-300 Lubin, ul. Ścinawska 37

Uzasadnienie wyboru: oferty spełniają wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz uzyskały 100 punktów w kryterium cena.

Wybrany wykonawca obowiązani są skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umowy w terminie do dnia 2014-02-15

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

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

„NIRO" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

59-300 Lubin, ul. Ścinawska 37

cena netto 294255,00 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 możliwe będzie, w związku z złożeniem tylko jednej oferty po
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 mniejszym postępowaniu odwołanie.

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 2013 r. póz. 907 z p. zm)
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