
 

 

Jelenia Góra, dnia 25.05.2021 r.  

 

Ldz.NZ/302/2021 

  DO WYKONAWCÓW 
 

          Dot: Dot. Przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę prania bielizny i odzieży 

szpitalnej dla potrzeb WCSKJ i w jednostkach zamiejscowych NR REFERENCYJNY: 

ZP/PN/12/03/2021, PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: NUMER OGŁOSZENIA 

2021/S 063-160053 Z DNIA 31.03.2021 R. 

 

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze jako 

Zamawiający informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego jak w tytule zostały wybrane 

oferty:  
 

 

Pakiet nr 1: 

Oferta nr 1 złożona przez: 

Praxima Krakpol Sp. z o. o., ul. Dworcowa 2, 32-540 Trzebinia 

Cena netto: 1 589 184,00 zł; Cena brutto: 1 954 696,32 zł. 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedyna złożona do postępowania i uzyskała najwyższy 

wskaźnik punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SWZ. 

 

 
 

Oferty odrzucone: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie nie 

zostały odrzucone oferty. 

 

Wykonawcy wykluczeni: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie 

nie zostali wykluczeni wykonawcy.  

 

W załączeniu:  

- streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert. 

 

Pouczenie: 

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki 

odwoławcze przewidziane przez Ustawę  – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r.  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)  

    

Do wiadomości :    

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 253 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych). 
 
 

 



 

 

Wojewódzki Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  
ul. Ogińskiego 6 

58-506 Jelenia Góra 

 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert 
 

Nr pakietu 
/ Nr oferty 

Liczba pkt w kryterium 
CENA 

 60% = 60 pkt. 

Liczba pkt w 
kryterium: 

termin rozpatrzenia 
reklamacji w dniach 
roboczych (usunięcie 

zgłoszonej wady) 
20% = 20 pkt  

 

Liczba pkt w kryterium: 
Certyfikat ISO wg normy 

PN-EN 9001:2015 
20% = 20 pkt 

Razem 

1/1 
 1 954 696,32 zł 
-------------- x 60 = 60,00 pkt   
 1 954 696,32zł 

20 pkt 20 pkt 100 pkt 

 

 

Z poważaniem 
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