
                                                                                                      Nowe-Miasto n/P dn. 23.07.2008r.

                                                                                      
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 dostawę Ambulansów
   sanitarnych w ramach leasingu operacyjnego oznaczenie sprawy ZP /   9  / 2007 wybrana została
   oferta wykonawcy : Prime Car Management   ul. Polanki 4  80-306 Gdańsk  uzyskując 100,00 pkt 
   z uzasadnieniem : Złożona oferta spełniła wszystkie wymagania ,warunki udziału i kryteria ,których
   wymagał zamawiający. Jest korzystna cenowo dla zamawiającego i mieści się w cenie jaką
   zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania. 
2.W postępowaniu nie  uczestniczyli inni   wykonawcy:
3.Kryteria oceny to :  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  na stronie internetowej oraz  w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
7.Zgodnie z art.180  ustawy z 29 stycznia 2004r -Prawo zamówień publicznych mogą Państwo wnieść
   protest .Protest uważa się za wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób ,że
   zamawiający  mógł  zapoznać się z jego treścią.
8.W związku z wygranym postępowaniem przesyłamy Umowę w dwóch egzemplarzach celem jej
   podpisania  po okresie 7 dni liczonego od dnia uzyskania wiadomości o wyborze oferty i odesłania
   jednego egzemplarza do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  ul. Tomaszowska
   43 26 – 420 Nowe-Miasto n/P.

                                                                                              W imieniu Zamawiającego

                                                                                                      Dyrektor

                                                                                                  Tomasz  Skura
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