
Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej
Kili6skiego 29
08-110 Siedlce
Pisnno: gazy I t73 | 2Ot7 I I Siedlce dnia : 2017-03-31

POWIADOMIENIE
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Pafstwo,
W zwiqzku z zakofczeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri
Publicznych (Dz" U" 2201,5 r. poz.2t64zpo2n.zm.l wtrybie przetargu nieograniczonym na:

dostavuy gaz6w medycznych
,i2na zq ofertq z

Messer Polska Sp. z o.o.
u" Maciejkowicka 30
41-503 Chorz6w
za cenq t48174.87 zl

Uzasadnienie wyboru:
naj ko rzystn iejsza ofe rta

Streszczenie ocen ania zlo2onych ofert
Nazwa I adres Nazwa kryterium - liczba pkt

Jednocze6nie informujemy, 2e umowa w sprawie zann6wienia publicznego mo2e byi zawarta, z

zastrze2eniem art. 183 ustawy Prawo Zamr5wiefi Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od
dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty"
Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowQ w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o
kt6rym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okoliczno3ci wymienione w art" 94 ust" 2 ustawy Frawo
Zam6wiefi Publicznych.

R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wytqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy prawo Zam6wieri
Publicznych czynno6ci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy prawo
Zam6wieri Publicznych przysfuguje odwolanie, z zaslrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy prawo
Zamdwiefi Publicznych" Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okreSlonych w art. 'J-82 oraz art"
180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.

1 - dostawy gaz6w

medycznych do

Szpitala SP ZOZ Siedlce

Messer Polska Sp. z o.o"
Maciejkowicka 30

41-503 Chorz6w

Linde Gaz Polska 5p. z

o.o.
Al. Jana Pawla ll41a
31-864 Krak6w

1-Cena-60.00
2 - Termin wykonania - 20.00
3 - Aspekty Srodowiskowe -

20.00
1- - dostawy gazow

medycznych do
Szpitala SP ZOZ Siedlce

1- Cena - 51.01
2 - Termin wykonania - 20.00
3 - Aspekty Srodowiskowe -

20"00

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak


