
Zamość, dnia 30maja  2018r.

AG.ZP 3320.20.           .18

dotyczy: zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i o uzyskanej punktacji.

 Samodzielny Publiczny Szpital  Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w
Zamościu  ul.  Aleje  Jana Pawła II  10 stosownie do art.  92 ust.  1 ustawy Prawo
zamówień  publicznych  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  (Dz.  U.  z  2017r  poz.  1579)
informuje,  iż  w  ramach  prowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  miału  węglowego
jako najkorzystniejsza  została wybrana oferta:

Węglopasz  Sp.  z  o.o.  ul.  Piątkowska  149/6;  60-648  Poznań  –  cena  brutto
1.324.341,00 zł.

Uzasadnienie  wyboru: jest  to  oferta  najkorzystniejsza,  tj.  oferta  przedstawiająca
najkorzystniejszy  bilans  punktów  za  cenę  i  drugie  kryterium:  jakość  –  wartość
opałowa. SIWZ informowała, że za najkorzystniejszą ofertę w ramach tego przetargu
zostanie  uznana  oferta,  która  uzyska  największą  liczbę  punktów  za  wszystkie
kryteria oceny łącznie.  

Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Nawin Sp. z o.o. ul.  Lubelska 100; 22-130 Siedliszcze – cena 90% – 87,52 pkt,
jakość – wartość opałowa - 10 % - 10,00 pkt., łączna punktacja – 97,52  pkt;

PHU Alberto Szymkiewicz Łaziska 62; 24- 335 Łaziska  – cena 90% – 78,62 pkt,
jakość – wartość opałowa - 10 % - 6,67 pkt., łączna punktacja – 85,29  pkt;

Lubplast Sp. z o.o. Wierzchowiska Drugie 108; 21-050 Piaski – cena 90% – 90,00
pkt, jakość – wartość opałowa - 10 % - 0,00 pkt., łączna punktacja – 90,00 pkt;

Węglopasz Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6; 60-648 Poznań – cena 90% – 88,52 pkt,
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jakość – wartość opałowa - 10 % - 10,00 pkt., łączna punktacja – 98,52  pkt;

PW Atex Sp. z o.o. ul.  Gliwicka 3; 44-145 Pilchowice -  cena 90% – 86,10 pkt,
jakość – wartość opałowa - 10 % - 10,00 pkt., łączna punktacja – 96,10  pkt;

lek. med. Andrzej Mielcarek 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu
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