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S amo dzielny Publicz ny Znklad Op ieki Zdrowotnej

Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Pismo : odczynnikil l8I 12017

POWIADOMIENIE
o wyborze naj korzYstniejszej oferfy

Szanowni Paf,stwo,

W zwi4zku z zakonczeniem
procedurze prowadzonej na

Publicznych (Dz. U' 22015
na:

dostawg odczynnik6w laboratoryjnych dla

info rmuj emy, i z naj ko r zy stniei sza, o fert g zt' o Zyla fi rma :

postgpowania i dokonaniem wyboru n oferty w

podstawie ustawy z dnia29 stycznia2O amowief

r. poz.2164 z poLn. zm.) w trybie p4z rczonego

Siedlce dnia: 20Il -07 -12

potrzeb FP ZOZ Siedlce

Euroimmun Polska SP" z o"o"

ul" Widna 2a

50-543 Wroclaw

11q'

zadanie 3 za cenE 81 962,70 zl

Uzasadnienie wYboru:

jedyna oferta

Fabimex B" i W. Wigcek SP"j.

ul. Cedrowa 16

04-565 Warszawa

na:

zadanie 12 zacenq 6 750.00 zl

Uzasadnienie wYboru:

jedyna oferta

Sprawq prowadzi - Anna JastrzqbsKa



Zadanie czgSciowe Nazwa iadres wYkonawcY Nazwa hryterium - liczba Pkt Razem

3 - zadanie3 Euroimtnun Polsl<a SP. z o.o.

ul, Widna 2a

50-543 Wroctaw

1 - Cena (koszt) - 60'0Q

2 - Termin dostawY - 4Q.00

r 00,00

12 - zadanie 12 Fabimex B. i W. Wigcek SP.i.

ul. Cedrowa l6
04-565 Warszawa

t - C*a (koszt) - 60.00

2 - Termin dostawY - 40'00

100.00

Streszczenie oceny i por6wnanta zlolonych ofert

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastQpujqce oferty:

Zamawiajqcy wykluczyl z postqpowania:

Uzas adnienie wykluczenia wykonawcy :Lp.: Nanva i adres wYn{onawcy:

0

Jednoczesnie informuj emy, Zeumowa w sprawie zam6wienia pub[icznego moze by1 zawarta'

z zastfzezeniem art. 183 ustawy Prawo zamowrcnPublicznych, r1i' terminie nie kr6tszym ni2

5 dni od dnia przeslania niniejs zego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty'

Zamawiaj4cy moZe zawrzee umowq w sprawie zam6wienia ptrblicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyzej, jeaeli zachodzq okolicznosci Wymienione w afi' 94 ust' 2

ustawy Prawo Zamowteh Publicznych'

R6wnoczesnie zawiadamiamy, t2 wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zam6wieir Publicznych czynnoS ci Zamawiaj4eego podjqtej w postQpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnosci, do kt6rej Zamawidtrqcy jest zobowi4zany na

podstawie ustawy Prawo ZamowienPublicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeheniem at1'

lg0 ust. 2 ustawy Frawo Zamowie'hPublicznych. Odwolanie wnpsi sig w terminach i formie,

okreSlonych w art. 182 orazart. 180 ust, 4 ustawy Prawo Zambwien Publicznych'

Uzasadnienie odrzucenia ofertY:Lp":
Nr oferty, nazwu i adres

wykonawcy:
0

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzqbska J/ 
tdlirr*"y."

A trzgbska'


