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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafstwo,

W zwr4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pofin. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na:

dostawg odczynnikilw wrazz dziertaw4 nnaluator6w dla potrzeb Laboratorium SPZOZ
w Siedlcach

i nformuj emy, i 2 naj ko r zy stniej szq o fert g zho Zyla f irma :

l'/s f'ubllcerryeh

'trzpbska

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

ul. Wybrze2e Gdyrfskie 6b

01-531 Warszawa

na: zadame I - dzierLawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego

wraz z odczynnikami za ceng 2 572 013"41 zl

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta

SYSMEX Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 176

02-486 Warszawa

na: zadante 2 - dzierZa.wa automatycznego analizatora hematologicznego wraz z

odczynnikamr za cen1 233 787.60 zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

Sprawq prowadzi - Anna Jastzqbska

An



Streszczenie o ceny i por6wnan ia zlohony ch ofert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena Cena Cena Cena Cena

parame
Iry

technic
zne

Razem

I

Roche Diagnostics Polska
Sp. z o.o.

ul. WybrzeZe Gdyiskie 6b
0l-53l Warszawa

(6)

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 100,00

2

SYSMEX Polska Sp. z o.o,
Al. Jerozolimskie 175

02-486 Warszawa
(7\

60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40"00 100,00

W toku postEpowania odrzucone zostaly nastgpujQce oferty:

Lp":
Nr oferfy, n rwa i adres

wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

0

Zamawnjqcy wykluczyl z po stgpowania:

[,p.: Nanva i adres
wvkonawcv: Uzas adnienie wykluczenia wykonawcy :

0

JedncrczeSnie informul emy, ze umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze byc zawarta,

z zaslrzezeniem art. 183 usitawy Prawo Zam6wie:fi Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2

10 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Zamawiajqcy moze zawrzed umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyZej, jezeli zachodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2

ustawy Prawo Zamowrcn T'ublicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 v'ryNqcznie od niezgodnej z przeprsami ustawy Prawo

Zamowien Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na

podsl.awie ustawy Prawo Z,am6wien Publicznych przysluguje odwolanie, z zaslrzeZeniem afi.

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowief Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie,

okreSlonych w art. I82 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiefiPublicznych.

d/s Putlhcrrryrc+tSprawg prowadzi - Anna Jastzgbska

An rzgbska


