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Opieki Zdrowcitnej

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszeji oferty

Siedlce dnia: 2018-08-09

Szanowni Padstwo,
W zwiqzku z zakodczeniem postqrpowania i dokonaniem wyboru naikorzystniejszej oferty w
procedur;ze prowarCzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2t104 roku Prawo Zam6wieri
Publicznych (t.j. Dz. U. z2OI7 r. poz. L579 z pQZn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

i nfo rm ujermy, i2 nalkorzystn iejszq ofe firma:

Jednocze5nie informujemy, ze umc'\iva w sprawie zam6wienia publicznegr: mo2e byi zawarla, z

zastrzezeniem art. L8!l ustawy Praw,c Zam6qiefi Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 L0 dni od

dnia przes;lania ninliejszego zawiadonrienia o rivyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawia.iqcy mo2e zawrzec umowq w spra\4tie zam6wienia publicznego prrzed uplywem terminu, o

kt6rym rnowa powyzej, je2eli zachodzq okqliczno5ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zanr6wiefi Publicznrych.

R6wnoczerSnie zaw,iadamiamy, iz wylqcznie od niezgodnej z przepisarni ustawy Prawo Zam6wieri
Publiczny'ch czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenier zam6wienia lub
zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zlamawieijqcy jest zobowiqzany ner podstawie ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych przysluguje odwotanie, z zaslrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznyclr, Odwolanie runosi siq w terminach i 1'ormie, okreSlonych w art. I82 oraz art.
180 ust. rl ustawv F'rawo Zam6wied Publicznych.
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dostawy lek6w i nnateriafdw opatrunkowych do SP ZOZ Siedlce

Lohmann & Rausr:her Polska
Moniuszki14
95-200 Pabianice
na: Zadirnie nr 48,, za cenq 67 591.80 zf

Uzasadnienie wykroru:
najkorzvstniejsza ofe rta
Lohmann & Rausrcher Polska
Moniuszki 14

95-200 Pabianice
na: Zadanie nr 51,, za cenq 14 224.6tt
Uzasadnienie wykroru:
najkorzvstnie jsza ofe rta

zl

Streszczenie oceny i p<lr6wnania zlo2onych ofert
Zadanie czq6cioure Nazwa iadres

WVkro'nawCV

Nazwa kryterium - liczha pkt Razem

48 - dostawy
materiatirw
opatrunkowych

Lohmann 8r Rauscher

Po lska

Moniuszki :14

95-200 Pabianice

1- Cena - 98.00
2 - Ternrin wykonania - 2.00

100,00

51 - dostawy
materialirw
opatrunkowych

Lohmann 8L Rauscher

Polska

Moniuszki :14

95-200 Pabianice

L-Cena-98,00
2 - Termin wykonania - 2.00

100,00

'r lliedltar:i;

SP 7OZ Siedlce. sponz. Robert Misiak


