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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Padstrvo,

W zwiqzku z ;zakodczeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri

Publicznych (t.j. Oz. U. z2OL7 r. poz, 15'79 z:, p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Doposair:nie oSrodka impilantacii stymullator6w i defibrylator6w w nowoczesny sprzqt

informujemy, i2 na nieisza oferte zloivla firma:
VIRIDIAN Polska sp. z o.o.
ul. Morgowa 4l

04-224 Warszirwa
na: Zadanie nr I, za cenq 20 725.2O zX

Uzasadnienie wyboru:
najkorzystniejsza o ferta

JednoczeSnie irrformujemy,2e urnowir w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarla, z

zastrze2eniem arrt. 183 ustawy Prawo iZanr6wierri Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od

dnia przesfania niniejszego zawiadonrienia o w'yborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy moze zawrze( umowQ w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6rym mowa powy2ej, jezeli zachod;zq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wief Publicznych.

R6wnocze5nie ;zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieri

Publicznych czvnno(ci Zamawiaj;1cego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych przystuguje odwofanie, z zaslrzeieniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych. Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okre6lonych w art. 182 oraz art.
L80 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wieri Pul:licznych.

DYRB,

diagnostyczno-lecz:niczy w SPZOZ w Sir:dlcach. Przetarg nr 2

Streszczenie ocony i por6wnania zlozonych ofert
Zadanie czqSciowe Nazwa i adres

wvkionawcv
Nazwa kryteriunr - liczba pkt Razem

1 - Defibrylator VIRIDIAN Polska $p, z o.o,
ul. Morgowa zl

04-224 Warszawi)

L-Cena-60.00
2 - Parametry techniczne -
25,00
3 - Okres gwarancji - 15.00

100,00

SP ZOZ Sierjlce, sporz. Robeft Misiak


