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POWIADOMIENIE
o wyborze na.ikorzystniejszej oferty

Szanowni Padstwo,
W zwiqzku z zerkoficzeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na pod:;tawie u$tawy z dnia 29 :;tycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri
Publicznych (t,j. Dz. U. z2O\7 r. pol..1,579 z pof.n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Doposaienie oSrodka implantacji stymulator6w i defibrylator6w w nowoczesny sprzet

informu , i2 najkorzystniejszq ofe firma:

iednoczednie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarla, z

zastrzezeniem art. 1-83 ustawy Prawo Zam(rwieri Publicznych, w termirrie nie k16tszym niz 5 dni od
dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o
ktdrym mowa powy2ej, jezeli zachodzq okoliczno(ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznych.
R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieri
Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania czynno(ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo
Zam6wieh Publicznych przystuguje odwofanie, z zastrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych, Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okreSlonych w art. !82 oraz art.
180 ust.4, ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych,

Snrni;dzieltr bliczncgo.
2!a.kia-du C1p drowotnej

wil b

diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach. Przetarg nr 2

OXFORD POL Sp. z o"o.
Pl. Zwyciqstwa 2

90-3t2L6di
na: Zadanie nr 3, za cenq 30 088.80 zf

Uzasadnienie wyboru:
Na ikorzvstn ie isza ofe rta

Streszczenie oceny i por6wnania zlo2onych ofert
Zadanie czq6ciowe Nazwa iadres

wr/konawcv
Nazwa kryterium - llczba pkt Razem

3 - Zestawy Holtera OXFORD POL Sp. z o.o.
Pl. Zwycie;stwa 2
90-312 L()di

1 - Cena .-60.00

2 - Parametry techniczne -

25.00
3 - Okres gwarancji- 0.00

85,00
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