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                                                                                           Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne
                                                                                                      Krzysztof Petrykowski
                                                                                                     ul. Wieniawskiego 12
                                                                                                     06-400 Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

1.Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych 
   ( Dz. U. z 2007 r Nr.223 poz.1655 .) w imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
   Zdrowotnej n/P ul. Tomaszowska 43 26-420 Nowe-Miasto n/P informuję, że w postępowaniu o
   udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dobudowie do
   budynku szpitala klatki schodowej i dokończenie remontu oddziału dziecięcego oznaczenie
   sprawy ZP ,PN/   8  / 2008 wybrana została oferta wykonawcy :
   Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne Krzysztof  Petrykowski   ul. Wieniawskiego 12  
   06-400 Ciechanów uzyskując 100 pkt  z uzasadnieniem:  
   Oferta wybranego wykonawcy spełniając kryteria i warunki zawarte w SIWZ i załącznikach ,jest
   zdaniem Komisji korzystna dla Zamawiającego pod względem cenowym .Poza tym wykonawca ten
   znany jest zamawiającemu jak i członkom komisji jako rzetelny i dobrze wykonujący swoja pracę.
   Wykonawca ten wcześniej prowadził remont oddziału wewnętrznego w szpitalu jak i inne usługi.
   Pracę swoją wykonał zdaniem zamawiającego bardzo dobrze.
2.W postępowaniu nie uczestniczyli inni wykonawcy:
3.Kryteria oceny :          cena    - 100% gdzie  1%=1pkt.
  - wzór do obliczenia ceny :   Kryterium : cena       ( n  :  w  )    x   waga kryterium
         n – najniższa wartość z zaoferowanych ofert
         w – wartość z badanej oferty 
4.W postępowaniu nie zostały odrzucone oferty wykonawców na podstawie art. 89 ust 1 ustawy Prawo
   zamówień publicznych .
5.Z postępowania nie  wykluczono żadnego wykonawcy na podstawie art.24 ust 1  ustawy Prawo
   zamówień publicznych .
6.Zamawiający  niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty  zamieści niniejsze informacje o
   wyborze oferty, wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu oferty również na stronie internetowej oraz
   w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
7.Zgodnie z art.180  ustawy z 29 stycznia 2004 r -Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść
   protest .Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób , że
   mógł zapoznać się z jego treścią.

                                                                                              W imieniu Zamawiającego

                                                                                                            Dyrektor
                                                                                                        Tomasz Skura
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