
Samodzielny Pu bliczrry Zaklad
Kil[6skiego 29

08-110 Siedlce
Pis m o : leki | 22L / 2OLt3 / to

Zdrclwotnej

Siedlce dnia: 2018-08-07

POWIADOMIENIE
rze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Pahstwo,
W zwiqzku z zakoriczeniem po powania i dokonaniem wyboru najkorzystniejr;zej oferty w
procedurze prowadzone--rj na awier ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh

Publicznych (t.j. Dz. tl. z2O!7 r. po '1579 z priZn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

material6w opatrunkowvch do SP ZOZ Siedlcedostawy lekSw
intormujemy, iz najk<lrzystniejszq crtertq zfoZyta tirma

NEOMED

ul. Kajki 18

05-501 Fiaseczno
na: Zadanie nr 39, za cenq 16 30!

Llzasadnienie wyboru:
najko rzystniejsza o1'erta

.30 z{

Freseniius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2

01-209 Warszawa
na: Zadanie nr 20, za cenqtT L7i

Lizasadnienie wyboru:
na ikorzvstnieisza olferta

.00 zf

Fresenf,us Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
na: Zadanie nr 24, z:.a cenq 108 2
LJzasadnienie wyboru:
najko rzystniejsza oferta

8.40 zl

Fresenius Kabi Polska 5p. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
na: Zaclanie nr 25, z'.a cenEr 93 491

Uzasadnienie wybo,ru:
rrajko rzystniejsza oferta

'.84 zl

Fresenius Kabi Pol:;ka Sp. z o.o.
ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
na: Zaclanie nr 26, zta cenq 225 7
Uzasadnienie wyboru:
najkorzystniejsza ofe rta

0.912f

c, br:rt Misiak



Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
ul. Hruhieszowska i2

01-209 Warszawa
na: Zadanie nr 29, za cenq 251

Uzasadnienie wyboru:
na ikorzvstnie isza ol'erta

Zadanie czq6ciowe Nazwa kryterium - liczba pkt

l.-Cena-98.00
2 - Termin wykonania - 2.00

20 - dostawy lek6w Frese n

z tf,,o.

ul. Hrubi

Kabi Polska Sp.

20 - dostawy lek6w
z o.o. I PC;F SA

iecka 120

L-Cena-95.01
2 - Termin wykonania - 2.00

20 - dostawy lek6w 1--Cena-95.01
2 - Termin wykonania - 2.00

l--Cena-90.59
2 - Termin wykonania - 2.00

20 - dostawv lek6w

40-541, Katowir:e

20 - dostawy lek6w
Sp. z o.o

NA-IIONAL 1- Cena -72.47
2 - Termin wykonania - 2.00

24.- dostawy lek6w Frese n i u

ul. Flrubi

Kabi Polska Sp.

szowsl<a 2

arsza\ /a

l--Cena-98.00
2 - Termin wvkonania - 2.00

l--Cena-98.00
2 - Termin wykonania - 2.00

25 - dostawy lek6w Freseniu
z o.o.
ul, l-trubi

Kabi Polska Sp.

szowsl<a 2

a rsza \ /a

25 - dostawv lek6w
ul, Szop

40-!;4.1.

1-Cena -26.75
2 - Termin wykonania - 2,00

Kabi Polska So,

a rsza wa

1- Cena - 98.00
2 - Termin wvkonania - 2.00

26 - dostawy lek6w F res;e n

z o.0.

1-Cena-98.00
2 - Termin wvkonania - 2.Ot)

29 - dostawy lek6w Fre s;e n i

z o.a.
ul. Hru

Kabi Polska Sp,

L-Cena-98.00
2 - Termin wykonania - 2.00

39 - dostawy
materiat6w

NEOME

ul, Kajki

05-lio1

Streszczenie oce i por6wnania nych ofert

2f SP 7OZ Siecl lce, z. Robert Misiak



JednoczeSnie informujem!, ze umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarta,

zzaslrzeieniem art. :183 ustawy Piawo Zanndwieri Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadirmienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrzec u w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6rym mowa powyzej, jezeli za

Zam6wief Publicznych.

R6wnocze6nie zawiadam

okoliczno5ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

my, i2 wytqcznie od niezgodnej z przepis;ami ustawy Prawo

Zam6wiefi Publicznych czynnoSci mawiajqr:ego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

ej Zarnawiajqcy jest zobowiqzany na podsl.awie ustawy Prawo

odwotanie, z 'zaslrzeLeniem art. l-80 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wiefi Publicznych. Odwolan wnosi siq w terminach i formie, okre5lonych w art. 182 oraz art.
Publicznych.180 ust.4 ustawy Prawo

DYREKlIOR

lub zaniechania czynno(ci, do
Zam6wieri Publicznych przystu

3lSP ZOZ Siecl lce, spo z. Robert Misiak


