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DoĘcry postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na ,,Obsługa serwisową w
zakresie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Drflgero'

t
Zawiadomienie o wvborze nai korzystnieiszei ofertv,ffi 1 |ą

-\\

Na podstawie art.ż53 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówięń publicznych (Dz. U. z202I r. poz.
1129 z późn. zm.), rwanej dalej Pzp; w imieniu ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w
restrukturyzacji informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na" obsługę serwisową w zakresie
przeglądów i konserwacjiurządzeń firmy Dróger wybrana została oferta :

Driiger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1

02-495 'Warszawa

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferta zostńa wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w ar1, ż26 ust. 1 ustawy z dnła 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z 202I r. poz. I I29 z późn. zm.).

Na podstawie art. 308 ust. 3 pkt. la ustawy z dnia 11 września2019 r, - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 202I r. poz, II29 z późn. zm.\ informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą
możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.
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1 Dróger Polska Sp. z o.o.
ul. Posag 7 Panien 1

0ż-495 Warszawa
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