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Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kilirhskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : odcz.*dziert.l 166 12017 I 7 Siedlce dnia: 2017 -04-06

POWI,{DOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafstwo,

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wien
Publicznych (Dz" U. z 2015 r" poz. 2164 z p52n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na:

dostawg odcrynnik6w wraz z dzieri,aw4 anahzator6w dla potrzeb Laboratorium SPZQZ
w Siedlcach

infomruj emy, iZ naj korzystniej sz4 ofertgzlo?yla firma :

Diag-Med GraLyna Konecka, ul" Ry2owa 51,02-495 Warszawa

na: zadanie 3 - dziefiawa aparalu do posiewu plyn6w ustrojowychwraz z odczynnikami za

cenE 62 548"20 zl

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta pod wzglgdem kryeri6w zawartych w SIWZ

Stres zczenie o ceny i p or6wnania zLo Zony ch ofert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena Cena Cena Cena Cena

termin dostaw
cz4stkowych
odczynnik6w

laboratorvinych

Razem

3

Diag-Med Gra|yna Konecka
ul. RyZowa 51

02-495 Warszawa
(3)

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

3

bioMerieux Polska Sp. z o.o.
ul. Zeromskiego 17
0l-882 Warszawa

fl)
45 tO 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 85,30

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska



W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpujqce oferty:

Nr oferty, n rwa i adres
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

Zamaw iajqcy wykluczyt z po stgpowania:

Lr9":
Nazrva i adres
wvkonawcv; Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

JednoczeSnie informuj emy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze byt zawarta,

z zastrzeleniem art. 183 ustawy Prawo Zamawief Publicznych, w terminie nie kr6tszym niZ

10 dni od dnia przestanianiniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajqcy moZe zawrze| umowg w sprawie zam6wienia publieznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyzej, jezeli zaehodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust" 2

ustarvy Frawo Zamowieh Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Frawo

Zam6wieh Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest zobowiqzany na

podstawie ustawy Prawo Zam6wien Puhlicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeZeniem art"

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamovfief Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i fonnie,

okreSlonych w art. I82 oraz art. 180 ust" 4 ustawy Prawo Zamowie'hPublicznyeh.
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