
 
 

Częstochowa, dnia 29.10.2014 r.  
MSZ.ZP/3411/32/2014. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 
 

post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie 
przetargu nieograniczonego o warto ści przekraczaj ącej kwot ę okre śloną 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u stawy Pzp na Świadczenie 
kompleksowych usług pralniczych wraz z dzier żawą, dostaw ą, napraw ą 
bielizny po ścielowej, dla potrzeb SP ZOZ Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Cz ęstochowie. 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Publikacji Unii 
Europejskiej w dnia 15.10.2014 r. pod nr 2014/S 198-350137 oraz zamieszczone na stronie 
internetowej www.zsm.czest.pl oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie w dniu 15.10.2014 r. 
 
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, która została złożona przez: 
 
Konsorcjum Firm: 
Pralnie WOD – CHEM Mandryk Spółka Jawna z siedzibą  
przy ul. Artyleryjskiej 1, 42 – 200 Częstochowa - Lider Konsorcjum 
 i TOM – MARG ZPCH Sp. z o.o. ul. Płk. St. Dąbka 16, 30 – 732 Kraków  
Wartość brutto: 1.302.701, 61 PLN 
Ilość punktów przyznana ofercie – 100 (jedyna złożona oferta) 
 
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 
Podstawa prawna powiadomienia:  
Art. 92 ustawy ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych 
 
 
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.  
 
Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego 
z terminem realizacji od 07.11.2014 r. zgodnie z przesłankami określonym w przepisach 
art. 94 ust.2 pkt 1 lit.a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami).  
 

ZATWIERDZIŁ 
Dyrektor 
Wojciech Konieczny  

 


