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POWIADOMIEI'IIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,
W zwiqzku z zakoficzeniem postqpowania idokonanir-.m wyboru fajkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 219 stycznia 2Q04 roku Prawo Zam6wied
Publicznych (t.j. O;r. U. z2Ot7 r. poz.1579 z poin. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Jednocze6nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publiclnego mo2e byi zawarla, z

zastrze2eniem art. 1.83 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych, w terminip nie kr6tszyrn ni2 5 dni od

d n ia przesta nia ninieljszego zawia dom ielnia o wyborze najkc,rzystniejszej Qfe rty.
Zamawiajqcy moze zawrze( umowq w sprawie zam6wienta publicznegQ przed uplywem terminu, o

kt6rym mowa prowy2ej, je2eli zacfrodzq okolicznoSci wyrnienircne w aft. 94 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wiefi Publir:znych.

R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisanii ustawy Prawo Zam6wieri
Publicznych czynno,Sci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznych prrzysluguje odwolanie, z zaslrze|eniem art, 180 ust, 2 ustawy Prawo
Zamdwieri Publicznych, Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okrqSlonych w art, I82 oraz art.
180 ust,4 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych,
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informujemy, i2 nzrj

aruy immunoglobuliny ludzkiej anty-D do SF Z

.stnieisza oferte zloivla firma:
Siedlce

Konsorcjum firmr: PGF Uftica Sp. z o.o. i PGF SA

Ul. Knzemienieclia 120
54-513 Wrocfaw
Na Zadanie nr l- - dostawy immunoglobuliny ludzkiej anty-D 3,00 mikr
za cenq 25 310,88 zf

Uzasadnienie wyboru:
najkorzystn iejsza ofe rta

gram6w, do SP ZOZ Siedlce

Streszczenie ocen\/ i porownania ofert
Zadanie czqSciowe Nazwa i adres

wykonawcy
Nazwa kryterium : liczba pkt Razem

L - dostawy
immunoglobuliny
ludzkiej anty-D do SP
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Urtica Sp. z o.o. i PGF SA
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