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OGTOSZENIE
Dyrekcja Szpitala w Olawie, zgodnie z ar1.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia
2OO4r. prawo zam6wiefr publicznycn
(z p62n. zm ianam i), oglasza rozstrzyg n igcie przetarg u nieog ran iczonego
na:

Dostawq lek6w i sprzqtu medycznego
znak sprawy ZOZ|DZ?lpNt27 t16
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Zadanie nr: 46 - Smoczki i butelki
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Oferta najkozystniejsza pod wzglgdem ocenianych parametrow. Oferta spelnia wymagania
SIWZ
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Smoczki i butelki

Konsorcjum Lider: PGF Urtica Sp. Zo.o., ul. Krzemieniecka'120,54-613Wroclaworaz pGF S.A. ul. Zbqszynska
3,91342 L6d2
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Laczna

,68zl,Liczba pktw kryterium: cena-79,22
, Liczba pkt w kryterium: termin dostawy
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Greenpol Instytut Ksztaltowania Srodowiska Sp. Z o.o. ul. Fabryczna 17,54-4lOZielonaG6razzakresu zadania
nr 60 poz. 8 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 oferta zawiera blqdy w obliczeniu ceny lub kosztu.
Wykonawca
podal nieprawidlowq stawkq VAT w ofercie.

Zamawialqcy podpisze umowe w sprawie realizacji zam6wienia zgodnie
Dyrektor
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olawie
lek. med. Andrzej Dronsejko

!ra

z art.94 pkt.

1.1

K'I'O R
Andrzei Dronse_iKo

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71 ) 301 -13-00

KsiggowoSd - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
OrganizacjaiZarz4dzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamowienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 30t -13-28

