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Ogloszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dia pakietu nr XII

Szpital dia Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdañskim
(83 - 200), ul. Skarszewska Nr 7 informuje, ze w postçpowaniu dotyczcym udzielenia
zamówienia na dostawç artykulów spoywczych, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji, dzia1ajc na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1) oraz w zw. z art. 263
ustawy z dnia 11 wrzenia 2019 r. Prawo zamówieñ publicznych (tekstjednolity: Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ,,ustaw Pzp" dokonal ponownego wyboru oferty
najkorzystniejszych dia pakietu nr XII.

I! wybrano w pakiecie nr XII ofertç:

MLH Marita Laga, Ui. Gdañska 65, 84-120 Wiadyslawowo
- cena brutto - 14.206,5 0 zl.

I. Uzasadnienie dokonania wyboru:
1) prawne:
- art. 239 ust. 1 ustawy Pzp: ,,Zamawiajqcy wybiera najkorzystniejsz ofertç na podstawie
kryteriów oceny ofert okre1onych w dokumentach zamówienia";
- art. 263 ustawy Pzp: ,,Je2eli wykonawea, ktorego oferta zostala wybranajako najkorzystniejsza,
uchyla sic od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia na1eytego wykonania umowy, zamawiajcy mo2e dokonaé ponownego badania i
oceny ofert sporód ofert pozostalych w postçpowaniu wykonawców oraz wybraé najkorzystniejszq
ofertç albo uniewaniá postçpowanie";

2) uzasadnienie faktyczne:
w prowadzonym postçpowaniu Zamawiajqcy w dniu 05.0 1.2023 r. dokonal wyboru oferty
najkorzystniejszej zlo2onej przez UNIMA-POL Biernacki, Dominikowski Sp. K., Ui. Zdrojowa
4, 65-142 Zielona Góra, o czym Wykonawcy zostali poinformowaniu zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt
1) ustawy Pzp. W dniu 05.01.2023 r. ww. Wykonawca zlo2yl owiadczenie o ods4pieniu od
zawarcia umowy.
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