
S am od zielny P u bliczny Znklad Opieki Zd rowotnej
Kiliftskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : odczynniki/181 12017 Siedlce dnia: 2017 -01 -03

POWIADOMIENIB
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Paristwo.

W zwi4zku z zakoiczenien postQpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z clnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wie,h
Publicznych (Dz. U. 22015 r. pot.2164 zpo2n. zm.) w trybie przetnrgu nieograniczonego na:

dostawg odczynnik6w laboratoryjnych dla potrzeb SP ZOZ Siedlce

i n fornr uj enry, i2 najl<orzystn i ej sz4 ofertg zloZyla fi rma:

Zanaw iajqcy wyl< | Lrczyl z postgpowan i a:

t/sZt f-rf:l'"ijafilich

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

na: zadanie 16 za ceng27 983"75 zl

Uzasadn ien ie wyboru : j edyna oferta

ul. Wvbrzeie Gdvfiskie 6b 01-531'Warszawa

Streszczenie oceny i por6wnania zto2onych ofefi

Zadanie czeSciowe Nazwa i adres wyl<onawcy Nazwa kryterium - liczba pkt Razem

l6 Roche Diagnostics Polska Sp. z
o,o.
ul. WybrzeZe Gdyriskie 6b
0l-531 Warszawa

I - Cena (koszt) - 60.00
2 - Termin dostawy - 40.00

100,00

W tol<u postgpowania odrzucone zostaly nastEpuj4ce oferty:

Nr ofertv. nazr.va i adres
Uzasadnienie odrzucen ia oferty:

Lp.: I Nazwa iatlres Uzasad nienie wvkl uczenia wvkonawcv:

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska

Anm. gbsfua



JednoczeSnie infonnujerny, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego,moZe byd zawarta, z

zastrze2enior art. 183 Lrstawy Prawo Zatnowieh PLrblicznych, w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadorrienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zantawiaj4cy nohe zawrzed umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplyrvem terminu, o

l<t6ryrn mowa powyzej, je2eli zacllodz4 okoliczno6ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zanowiet Publicznych.

R6wnocze5nie zawiadamiamy, i2 wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowieh

Pubficznych czynnoSci Zanawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynno5ci, do kt6rej Zanawiaj4cy jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo

Zanr6wieri Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeLeniem aft. 180 ust. 2 ustawy prawo

Zanr6wieri Publicznyeh. Odwolanie wuosi sig w terminach i formie, okreSlonych w art. 182 oraz ari.

180 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

ys!
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