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DoĘcry postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na,,Usługę gastronomiczną
obejmuj ąc ą przy gotowanie i dostawę posiłków dla pacj entów szpitalnycho'

zapiacomienie o wvborze.naikorzystnieiszei ofertv i unieważnieniu pakietów

Na podstawie art.ż53 ust. 1 pkt, 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U, z202I r, poz.
II29 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp w imieniu ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o,o. w
restrukturyzacji informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ooUsługę gastronomiczną
obejmującą prrygotowanie i dostawę posiłków dla pacjentów szpitalnych" wybranazostała oferta :

Konsorcjum:
PPHU PAWMIX Paweł Nowak
ul. Zerniki 6,62-200 Gniezno
Tomato Beata'Walczak
ul. Sokola 22A,62-200 Gniezno

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kqłeriów (oceny ofert) określonych w SWZ , Nię
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówięń publicznych (Dz. U . z 202I r . poz. II29 z poźn. zm.).

streszczenie

Na podstawię art, 308 ust. 3 pkt, la ustawy z dnia 11 września2019 r. - Prawo
(Dz. U. z 202I r. poz. IIż9 z późn. zm.), informuje, że podpisanie umowy z
mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności,

zamówień publicznych
wyłonionym Wykonawcą

'r[r.t 
r"1

,,Szpital Powiatowy we Wrześlri" Sp. z o. o. r,ł, lcstruktu r5,zac)i ul, Slowackie go 2, 62-300W.r/sn;u
zaręjęstrowana w Sądzie Rejonowyn: Poznań * Nłlwe Miasto i Wilcla w Poenaniu, IX Wydział Go$odarczy
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Razem

1 Konsorcjum:
PPHU PAWMIX Paweł Nowak
ul. Zerniki 6,62-200 Gniezno
Tomato Beata Walczak
ul. Sokola 22A, 62-200 Gniezno
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