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DoĘczy postępowania prowadzonego w trybie po,dstawowym bez negocjacji na,,Odbiór i uĘlizacja

oapaaOwrriebózpiecznych - w Ęm odpadów medycznych"

Na podstawie art. ż53 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicmych (Dz. U, z ŻOŻI r. PoZ. II29 z

pozn, zm.), rwanej dalej pzp; w imieniu,,Szpitala Powiatowego we WrzeŚni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji

informuję, że w postępołunio o udzielęnie zamówienia na,,Odbiór i uĘlizacja odpadów niebezPiecznYch -
w tym Ódpadów medycznych" wybrana zostŃa oferta :

Za|<ŁadlJtylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Sulńska II, 62,510 Konin

Uzasadnienie rvyboru ofert:
oferta zostŃawybrana jako najkorzystniejszanapodstawie kryteriów (oceny ofert) okreŚlonYch w SWZ , Nie

podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. ż26 ust. 1 ustawY z dnia 1t wrzeŚnia

żOt9 r._ Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z2OżI r. poz. Itż9 zpóżn. zm.),

Na podstawie art. 308 ust. 3 pkt. 1a ustawy z dnia 11 wrzeŚnia2019 r. - Prawo zamówięń PublicznYch

1oz. u. z żO1t t. poz. II29 z późn. zm.). infotmuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą

możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności,
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. ,,Szpital powiatorv,v we Wrześni," Sp. z o. o. w ręsffukturyzacji ul. Słowackiego 2,624aaWtzeŚnia

,o..j.rt o*una rv Sądzie Rejonołym PÓznań * Nowe Miasto i S/ilcla rv Poznaniu, IX Wydział GosPodarcry

Krajowego ileiestru Sądoivego KRS 0000290122, NIP '789-1,6-92-746, REGON 30070Ó140

Wysokość kapitahr zakład,owego : 3 6.65 0. 000,00 zł

centrala: *48 61 437 05 00 sekrętariat:+48 6t 437 05 90 fax:+48 61 43"7 9'l30
rvwlv.szpitalrvrzęsnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.Pl;
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Nazwa (firmy i adres wykonawcy Liczba pkt.
w kryterium

cena

Liczba pkt. w
kryterium czas

realizacji odbioru
odpadów

Liczba pkt. w
kryterium

jakość Razem

1 ZakJadUtylizacji Odpadów Sp. z o.o.

ul. Sulańska 11,62-510 Konin 60 15 25 100


