
Częstochowa, dnia 10.04.2014 r.  
MSZ.ZP/3411/05/2014. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego o warto ści nie 
przekraczaj ącej kwoty okre ślonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 us t. 8 
ustawy PZP na: Dostaw ę artykułów instalacyjnych, wod. - kan., c.o., sanit arnych, 
elektrycznych i chemicznych dla potrzeb Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzib ą 
w Częstochowie przy ul. Mirowskiej 15 ogłoszonego w Biul etynie Zamówie ń 
Publicznych z dnia 21.03.2014 r. pod numerem 97024 - 2014. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) Dyrekcja SP ZOZ 
Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie informuje, że w wyniku 
przeprowadzonej oceny złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu wybrano ofertę 
najkorzystniejszą na Pakiet Nr 2, którą przedstawiła następująca firma: 

 
Przedsi ębiorstwo el12  Sp. z o.o.  
z siedzib ą przy ul. Św. Anny 5 
45 – 117 Opole  
Cena brutto oferty najkorzystniejszej – 43.088,25 PLN  
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 
 

Uzasadnienie wyboru oferty:  
Oferta wybranego Wykonawcy spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie 
z warunkami SIWZ, kryterium (cena) i jego wagą (100%). 
Podstawa prawna dokonanego wyboru:  
Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
W w/w post ępowaniu na Pakiet nr 2 została zło żone jeszcze oferta przez:  
 

„MIREX” Hurtownia Artykułów Elektrycznych   
z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 3  
26 – 110 Skarżysko Kamienna 
Ilość punktów przyznana ofercie – 93,44  
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informujemy, że 
w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców. 
 
Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień 
Publicznych informujemy, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.  
 
Jednocześnie informujemy, że postępowanie przetargowe na Pakiety nr 1,3,4,5, zostało 
unieważnione z powodu braku ofert. 
Podstawa prawna uniewa żnienia  
Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
w terminie określonym w przepisach art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).  
 

ZATWIERDZIŁ 
     Dyrektor 

Wojciech Konieczny  



 


