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POWlAIDOMIENIE
o wyhorze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Padstwo,

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

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2Ot7 r. poz. 1579 z po2n. zm.) w trybie przeta rgu nieograniczonego na l

Doposaienie oSrbdka implantacji stymulator6w i defibrylator6w w nowoczesny sprzqt
diagnostyczno-leczniczy w SPZOZ w Siedlcach " Frzetarg nr 2

informujemy, i2 najkorzystniejszE ofertq zlo2yla firma:

ie I porown lo) h ofert

Jednocze6nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarla, z

zastrze2eniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrzei umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6rym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okoliczno6ci wymienione w art. 94 ust, 2 ustawy Prawo

Zam6wiefi Publicznych.
R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wief
Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wied Publicznych przysfuguje odwolanie, z zastrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych, Odwotanie wnosi siq w terminach i formie, okre6lonych w art. 1.82 oraz arL
180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.
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ARNO-IVIED Sp" z o" o.
Kolejowa 24

55-081Mietk6w
na: Zadanie nr 4 za cenq 3 89V .72 zl

Uzasadnienie wvboru:
na iko rzvstn ie isza oferta

szczente oceny an zo

Zadanie czqSciowe Nazwa i ildres
wvkonawcr/

Nazwa kryterium - liczba pkt Razem

4 - Narzqdzia

operacyjne
ARNO-MED Sp. z o. o,

Kolejowa 24

55-081Mietk6w

L-Cena-60.00
2 - Okres gwarancji - 20.00 80,00

4 - Narzqdzia

operacyjne
Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiqclecia :14

64-300 Nowy Tomy6l

l--Cena -14.64
2 - Okres gwarancji - 0.00 14,64

4 - Narzqdzia

operacyjne

XMED Sp. z o.o.
Proszew A 13

07-1.L0 Grebk(rw

1-Cena-11.16
2 - Okres gwarancji - 0,00 11 1R

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak
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