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Znak sprawy: 01/2020 
Bydgoszcz, dnia 30 stycznia 2020 r. 

 
Egz. poj. 
 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług odbioru, transportu i 
unieszkodliwiania odpadów medycznych”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 501650-N-
2020 z dnia 09.01.2020 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 

I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą”, dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, 
jaką jest: 

 
Oferta nr 1 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka 

ul. Dr. Izabeli Romanowskiej 2 
85-796 Bydgoszcz 
 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta (jedyna w postępowaniu) z ceną brutto: 
570.240,00 zł uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 80,00. 
 

II. Streszczenie oceny i porównania ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym z kryterium oceny 
ofert i łączną punktację: 
 

Ilość punktów 
w kryterium 
cena (60%) 

Ilość punktów w kryterium 
czas realizacji dodatkowego 

wywozu (30%) 

Ilość punktów w 
kryterium termin 

płatności (5%) 

Ilość punktów w 
kryterium jakość 

(5%) 
Razem 

60,00 20,00 0,00 0,00 80,00 

 
III. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy, jednak 

nie później niż w terminie związania ofertą. 
 
Jednocześnie na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego 
pisma na nr faksu 52 58 26 209. 
 
Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu. 

 
Dyrektor 

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 

 
 

 dr n. med. Marek Lewandowski 
/podpis na oryginale/ 
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