
Samodzielny Publiczny
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Zakla d 0 pieki Zdrowotn ej

Pismo : orlczynnik i-2 1225 l20lE Siedlr;e dnia:2 L8-07 -27

PO'WIADOMIENIE
o wyborz,e najkorzystniejszej oferfy

Szanowni Pafstwo,

W zwi4zku z zakonczeniem
procedurze prowad.zonej na
Publicznych (tj, Dz. U.
nieograniczonego na:

postgp,cyTalia i dokonaniem wyboru najkorz.ystniej oferly ur

doslfawg odczynnikdw dla potrzeb MLD spz,ozw siedlcach
informuj emy , i2 na.jkorzystniej szq oI'ertg zLoZyLa firma:

Fabimex B" i \ r" Wigcek Sp.j.

ul. Ceclrowa 16

04-565 Warsza'wa

na: zadanre nr 2 za ceng 30 180"60 zl

UzasadrLienie wyboru: j eclyna ofert.a

Streszczenie oceny i por6w.nania zLohonyeh ofert

podstavrie ustawy z dnia29 stycz:,ma 2004 roku Prawo
z 20\'7 r. poz. 1579 z p6Ln. zm.) w trybie

mowlen
rzetargu

Fabimex B" i W. Wigcek Sp"j"

ul. Cedrowa 16 04-565 Warszarva

na: zadanie nr 3 za ceng 37 983.60 zl

Uzasadnienie wylboru: j edyna oferta

Nazr,va i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Fabimex B. i W. Wigcek Sp.j.
ul, Cedrowa 16

04-565 Warszarva

Fabimex B. i W. WiEcek Sp.j.
ul. Cedrowa 16

04-565 Warr;zawa

Sprawg prowadzi - Anrra Jastrzgllska



W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Lp.:
Nr oferff, lnanrya i adresr

w'vkonawcv:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

Zamawrajqcy wykluczytr z postgporn,ania:

Lp.:
Nazwa i adres
wvkonawcv:

Uzas adnienie wykluczenia wykonav cy

0

Jednocze$nie informuj emy,2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe b;

z zastrzei:.eniem art, 183 us;tawy PreLwo Zamowieh Publicznych, w terminie nie kr<

10 dni od dnia prz<:slanianiniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystlniejszej <

Zamawiq4cy moi:.e zawrze| umovvE w sprawie zam6wjenia publicznego przed

terminu, o kt6rym mowa powyzej, ieheIi zachodzq okolicznoSci wymienione w art

ustawy Prawo Zantowieh I'ubiicznych.

R6wnoczesme zawiadamiamy, iZ wyl4cznie od niezgodnej z, przepisami usta

Zamowteh Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjgtej w postgpo'/raniu o

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobow

podstawirr ustawy Prawo 7,am6wiet\ Publicznych przystruguje odwolanie, z zastrze:

180 ust. lZ ustawy Prawo Z.amowieri Publicznych. Odwolanie wnosi sig w termlnac

okreslonych w art, I82 oraz art. 180 ust, 4 ustawy Prawo Zantowteh Publioznych.

Sprawq pnrwadzi - Anna Jastzgbska

) zawarla,

tszym ni2

ferty,

upiywem

94 ust.'2

ly Prawo

udzielenie

tqzaty na

;eniem aft.

r i formie.
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S am o dzielny Pub llicz ny Zal<hd O p ieki Zd row otnej
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : o rlczvnnik i-2 1225 l20lE Siedl;e dnia:

ZAWIADOMIENIE
o uniewainieniu postgpowania

Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz na podstawie afi. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 sty<

roku Prawo Zamowien Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. paz. 1579 z po2n. zm.) Za

w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym w trybie

nieograniczony nai dostawa odczynnik6w dla potrzeb MLD SPZOZ w Siedlcac

byl zob owi qzany umiewaznic nastqpuj 4ce cz gS ci :

18-07-26

',ma2004

.awiaj4cy

przetarg

Nr
zadania

Temat
Pow6d uniewaznienia

1 zadanie nr 1

brak waznej oferty lub wniosku:

JednoczeSrLie zawiadamiamy, tL v'ryIqcznie od niezgodnej z przeprisami ust

Zam6wien Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjEtej w postgpowaniu o

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawtaj4cy jest zoiror,

podstawie ustawy Prawo Zamowiefi Publicznych przysluguje odwolanre, z zastrze

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowrcrt Publicznych. Odwolanie wnosi sig w termina,

okreSlonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamowrch Publicznych.

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska

wy Prawo

udzielenie

qzany na

eniem art.

r i formie,


