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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, 12.11.2019

Numer sprawy: 8/2019/DZP/PN

Nazwa i adres Zamawiającego
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca

ul. Bracka 13
44-300 Wodzisław Śląski

Przedmiot zamówienia

Zadanie nr 2: 
Szkolenie  z  bezpiecznego  i  profesjonalnego  podnoszenia,  pielęgnacji,  zasad  rehabilitacji  chorych,
realizowane w ramach projektu: 
„W  dobrym  zdrowiu  -  dobry  Pracownik.  Poprawa  warunków  pracy  personelu  Wojewódzkiego  Szpitala
Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim”.

Tryb postępowania Przetarg nieograniczony

Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy,
siedziba albo adres zamieszkania i 
adres, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wykonawcy, którego ofertę 
wybrano 

Conart Sp. z o.o.
ul. Barbary 21

40-053 Katowice 

Uzasadnienie wyboru oferty Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów pod względem kryteriów oceny ofert przyjętych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ): 

1) Cena ofertowa (IPc) - 60 pkt
2) Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (IPdo) – 30 pkt
3) Dostarczenie kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu (IPk) – 

10 pkt.
4)

oraz jest zgodna z treścią SIWZ oraz przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 
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Pzp.

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz
nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także

punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacja.

Nr oferty

Nazwa albo imię i nazwisko wykonawcy, siedziba albo
adres zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem

wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska , siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności wykonawców , którzy złożyli

oferty

Liczba pkt w kryterium cena
ofertowa 
(60 pkt)

Liczba pkt
w kryterium

Doświadczenie osoby
wyznaczonej do

realizacji zamówienia
(30 pkt) 

Liczba pkt
w kryterium

Dostarczenie kawy
pochodzącej z

produkcji spełniającej
standardy społeczne

Sprawiedliwego
Handlu
(10 pkt)

Razem 

1)
Conart Sp. z o.o.
ul. Barbary 21
40-053 Katowice

60,00 10,00 10,00 80,00

                                                                                                                                                              ..…………………………………………………………
                                                                                                                                                              podpis Kierownika jednostki lub osoby upoważnionej


	Nazwa i adres Zamawiającego

