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POWIADOMIENIE
o wVborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,
w zwiqzklu z zakoriczeniem postqpowania i dokonaniem wyborul najkorzystniejszej oferty w
procedur4e prowadzonej na podstittruie ustar,try z rlnia 29 stycznia 2OO4 roku prawo Zam6wieri

YAVO

ul. Bawefniana 17
97-4OA Belchat6w
na Zadanie nr 9 za cenq 2 563"49 zl
Uzasadn[enie wyboru:

niejsza oferta
Johnson & Johnson Sp. z o.o.
ul, lliecka 24
02-135 Vt/arszawa
na Zadarlie nr tIza cenq tr9 764.65zl
Uzasadnienie wyboru:

j ko rzyi;tn iejsza oferta
COVIMED Sp. z o.o.
Przelot 10

04-622 M/arszawa
na zadanie nr L4 za cene 4 536.00 zf
Uzasadnienie wyboru;
najko rzys;tnieisza oferta

Streszczenie ocenv i ro zlo2o h ofewnanta zrozotlvcn orert
Zadanie czq6ciowe Nazwa i adres

wykonawcy
Nazwa kryteriurn - liczba pkt Razem

9 - Zadanie nr 9 YAVO

ul, Bawelnianra l-7

97-4OO Befchat6w

.1.-Cena-60.00
2-Jako6i-24.57 84,57'

9 - Zadanie nr 9 Aesculap Chil'a Sp. z o.o.
ul, Tysiqclecia 14
64-300 Nowy Tomy5l

L-Cena-31,65
12'-Jakoii-40,00 71,,65.

l-1 - Zadanie nr 11 Johnsr:n & Johnson Sp. z

ul.ltiecka 24

02-135 Wars;z:awa

l--Cena-60.00
2-Jako(i-40.00

L00,00

14 - Zadanie nr 1,4 COVIMED Spr, z o.o,
Przelot 10

04-622 Warsz:awa

1- Cena - 60.00
2-Jako(i-40,00 l_00,00

edlce,



Jednoczesnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia
zastrze2eniem art. 183 ustawy pralvo Zamdwieri publicznych, w
dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniej
Zamawiaiqcy moze zawrze(. umowe w sprawie zam6wienia public;
kt6rym nrowa powy2ei, je2eli zachodzq okoricznosci wymienione
Zam6wieh Publicznych.
R6wnoczesnie zawiadamiamy, iz wylqcznie ori niezgodnej z przepi
Publicznych czynnoSci Zamawiaiqcego podiqtej w postqpowaniu
zaniechania czynnosci, do ktdrej Zamawiajqcy jest zobowiqzany
Zam6wieri Publicznych przysluguje odwolanie, z zasrrze2eniem a
Zam6wieri Publicznych. odwolanie wnosi siq w terminach i formie, Q

180 ust.4 ustawy Prawo Zam6wieri prublicznvch.

znego mo2e byi zawarta, z

ni2 5 dni odnie krdtszym
oferty.

przed uptywem terminu, o
art. 94 ust. 2 ustawy prawo

mi ustawy Prawo Zam6wieri
udzielenie zamdwienia lub

podstawie ustawy prawo

180 ust. 2 ustawy prawo

Slonych w art. t82 oraz art.

REKTOR

Nlqrcslau ldkwlA

2f Strona Sp ZOZ Siedlce, sporz, Robert Misiar


