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Wszyscy Wykonawcy 
 

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/21/2012  (5) 
Dotyczy: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę prania bielizny szpitalnej na 
zewnątrz. 
 
 
Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami) Zamawiający 
zawiadamia Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty, o udzielenie zamówienia, 
o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. 
 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 97% 

okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe 3% 
             - wybrano ofertę z największą sumą uzyskanych punktów. 
 
      Wybrano ofertę Nr 3:   P.U.H. SUPER OLA  Robert Hanc Wierzbica- Osiedle, ul. 
Chełmska 26,  22-150  Wierzbica 
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97 pkt., za okres przez który 
nie wzrosną ceny ofertowe 3 pkt. Łącznie 100pkt. Wartość oferty brutto wynosi 288 262,80 zł. 
 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Pozostałe złożone oferty  
1) Oferta nr 1 :Z.P.U.H. OLG-MAR Zakład Pracy Chronionej. ul. Tartaczna 12, 08-300 
Sokołów Podlaski 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 79,43 pkt., za okres przez który nie wzrosną ceny 
ofertowe 3 pkt. Łącznie 82,43 pkt. Wartość oferty brutto wynosi 352,026,00 zł. 
 
2) MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159C, 21-030 Motycz 
 
Wykonawca uzyskał za kryterium cena 80,34 pkt., za okres przez który nie wzrosną ceny 
ofertowe 0 pkt. Łącznie 80,34 pkt. Wartość oferty brutto wynosi 348,040,80 zł. 
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