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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

Zamawiaj cy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Radomsku 

informuje, i  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci szacunkowej 

poni ej 14.000 euro (netto) pn. „Prace polegaj ce na utrzymaniu porz dku i czysto ci  

w dwóch obiektach zarz dzanych przez SP ZOZ w Radomsku, obejmuj ce tereny 

wewn trzne i zewn trzne”, prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie  Publicznych, zgodnie  

z zapisami Zarz dzenia Nr 1/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki 

Zdrowotnej w Radomsku z dnia 30. czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia 

„Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówie  publicznych, których warto  

szacunkowa nie przekracza równowarto ci w z otych kwoty 14.000 euro netto”, zosta a 

wybrana, jako najkorzystniejsza dla realizacji zamówienia, oferta nr 2 z ona przez 

Wykonawc : 

Przedsi biorstwo Us ugowe ROKA 

Zak ad Pracy Chronionej 

Andrzej Ireneusz Kantorski 

ul. Polna 14 

97-300 Piotrków Trybunalski  

 z oferowan  cen  brutto – 49.275,00 z  

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zgodnie z przepisami art. 72 ust. 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo  Zamówie  Publicznych  oferta  z ona  przez  ww.  Wykonawc  zosta a  uznana  za  

najkorzystniejsz  dla realizacji zamówienia w wietle kryterium oceny ofert: 



 najni sza cena, 

 do wiadczenie w zakresie wykonywania us ug na terenie podobnych obiektów. 

Wybrany Wykonawca obowi zany jest skontaktowa  si  z Zamawiaj cym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do dnia 28. wrze nia 2012 r. 

 Oprócz oferty najkorzystniejszej w post powaniu z ono jeszcze ofert  nr 1: 

MPM G. Maj Sp. Jawna 

ul. Roosevelta 28 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 cena brutto – 55.578,60 z   

Dzi kuj  za udzia  w post powaniu. 

 

 

 

 
20. wrze nia 2012 r. 
lek. med. Iwona Wajand 
Dyrektor SP ZOZ w Radomsku 
 

 
       
 


