
DZPZ/333/6PN/2018                                                                Olsztyn, dnia 6 marca 2018 r. 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

ul. Żołnierska 18  

10 – 561 Olsztyn  

 
Do wiadomości 

uczestników postępowania 
 

 

ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizacje 

zadania: kompleksowe świadczenie usług w zakresie nadzoru, eksploatacji, obsługi, napraw, 

konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, 

kondensu, instalacji burzowej i deszczowej (Biuletyn Zamówień Publicznych, Ogłoszenie nr 517758-

N-2018 z dnia 2018-02-13) 

 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy 

zadania: kompleksowe świadczenie usług w zakresie nadzoru, eksploatacji, obsługi, napraw, 

konserwacji i przeglądów instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej (grupa E), c.o, c.w, pary, 

kondensu, instalacji burzowej i deszczowej., została wybrana oferta Wykonawcy: 

 

 

LIRECO ECO Magda Komajda 

ul. Grochowa 10 

81-017 Gdynia 

Wartość brutto wybranej oferty –  1 020 675,60 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta w najwyższym stopniu wypełnia wymagania określone w przyjętych kryteriach 

wyboru. 
 

W postępowaniu udział wzięli: 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy Potencjał kadrowy Termin płatności Cena brutto PLN 

1 

LIRECO ECO Magda Komajda                                       

ul. Grochowa 10 81-017 Gdynia 
5 osób 60 dni 1 020 675,60 

 

 

 

 

 



 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Nr 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba pkt. 

kryterium 

cena 

Liczba pkt. 

kryterium – 

potencjał 

kadrowy 

Liczba pkt. 

kryterium  - 

termin 

płatności 

Razem 

liczba 

uzyskanych 

pkt. 

Lokata 

1 LIRECO ECO Magda Komajda                                       

ul. Grochowa 10 81-017 Gdynia 
0,6 0,2 0,2 1 I 

 

Oferty odrzucone: 

W postępowaniu nie odrzucono  oferty żadnego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu. 

 

Wykonawcy wykluczeni: 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu. 

 

Podpisanie umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) Pzp.                  

 

Środki ochrony prawnej: 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171 

poz.1058 ) – Dział VI „ Środki ochrony prawnej ”.       

 

 

 

 

 
………………………………….. 

         (Podpis osoby uprawnionej) 


