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POWIADOMTENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwi4zku z zakonozeniem postgpowania i dokonaniern wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefi
Publicznych (Dz. U. z 2015 r" poz. 2164 'z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na:

dostawg odczynnikfiw wrazz dzier?,awq znahzator6w dla potrzeb Laboratorium SPZOZ
w Siedlcach

info rnruj emy, i 2 naj ko r zy stniej szq o fertE zLo Lyla fi rma :

Biomedica Foland Sp. z o.o., ul" Raszyrtska 13,05-500 Piaseczno

na: zadanie nr 4 - dzierZawa analizatora koagulologicznego wrM z dostaw4 odczynnik6w

zacenE237 520.752:,1

Uzasadnienie wybrrru: najkorzystniejsza oferta wedlug kryteriow oceny ofert

Streszczenie oceny i por6wnania zNoZonyc:h ofert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena Cena Cena Cena Cena

parame
try

technic
zne

Razem

4

Biomedica Poland Sp. z o.o.
ul" Raszyriska l3
05-500 Piaseozno

(4\

60,00 000 0,00 00,00 0,00 40,00 100,00

4

Werfen Polska Sp. z o.o.
Woliriska 4

03-699 Warszawa
(5)

56,01 000 0.00 0,00 0,00 39,54

4

KSELMED s.c.
M. Konopnick.iej 7

86-300 Grudzi4c
(2\

48,87 000 0,00 0,00 0,00 3 8,86 87,73

Sprawq prowadzi - Anna Jastzgbska



W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwn i adres

wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

0

Zamawiapcy wykluczyl z postgpowania:

Lp,: Nazwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

JednoczeSnie informuj emy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe byt zawart4

zzastrzeheniem art" 183 ustawy Prawo 7',am6wien Publicznych, w terminie nie kr6tszym niz

10 dni od dnia przesLania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajqcy moze zawrze! umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyzej, jeheli zachodzq okolicznoSci wymienione w art.94 ust. 2

ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, iz wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zamowien Publicznych czynnoSci Zatrawiajqcego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSt;i, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na

podstawie ustawy Prawo Zam6wien Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeaeniem art.

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

okre5lonych w art. 182 oruz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiehPublicznych.
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