
 

Suwałki, dnia 07/05/2021r.  

 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Paliatywnej im Jana Pawła II w Suwałkach 

Ul. Szpitalna 54 

16 – 400 Suwałki 

 

 

WYKONAWCY  

ubiegający się o zamówienie  

 

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na USŁUGA 

CAŁODZIENNEGO KOMPLEKSOWEGO ŻYWIENIA PACJENTÓW SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

ZESPOŁU OPIEKI PALIATYWNEJ IM. JANA PAWŁA II W SUWAŁKACH 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach, działając na podstawie 

art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została 

oferta: 

Rebus Sp. z o.o. 

Ul. Lipowa 36D  

05-123 Dąbrowa Chotomowska 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), tj. na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków 

zamówienia, tj.: cena- 60%, jakość  40% razem: 100%.  

Oferta wybrana jako najkorzystniejsza odpowiada treści przedmiotowej SWZ, spełnia wszystkie graniczne wymogi podmiotowe i 

przedmiotowe określone przez Zamawiającego w SWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert 

 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy Cena jakość Łączna liczba punktów 

1 

Catering Podlaski-1 Edyta 

Molińska 

Pułaskiego 97/10  

16-400 Suwałki 

49,60 40,00 89,60 

2 

Rebus Sp. z o.o. 

Lipowa 36D  

05-123 Dąbrowa Chotomowska 

  60,00 40,00   100,00 



 

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres wykonawcy Uzasadnienie odrzucenia 

 

 

 

   

  

 

 

 

Informacja o terminie zawarcia umowy: 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta, z uwzględnieniem art. 577 

ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą 

okoliczności wymienione w art. 308 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Irena Mickiewicz 

Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego  

Zespołu Opieki Paliatywnej  

im. Jana Pawła II  

w Suwałkach 


