
Samodzielny Puhliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: derynfekcj all67 /2017 I 5 Siedlce dnia: 2017 -03 -08

Szanowni Paristwo.

r P0WIADOMIENIE
p wyborze naj korzystniej szej oferty

W zu,iqzku z zakonczenigm postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieir
Publioznych (Dz. U. 220!,5 r. poz. 2164 z p62n. zm.) rv trybie przetarg nieograniczony nai

dostawa Srodk6w do dezynfekcji dla;rotrzeb SPZOZ Siedlce

inforrnuj em y, iz rnjkorzystni ej s z4 o fertg zlo Zyla firma :

M.EDIA-MED. Ul. Lublafska 34,31-476 Krak6vy

na: zadanie 4 zaceng 30 592.08 zl

Uzzrsadnienie uryboru: jedyna oferta

ul. MariilKonopnickiej lla, 12-230 Biiala Piska

I ira ceng 135 197.94 zl

Uzasadnienie r,rryboru: j edyna oferta

Streszczenie o ceny i por6wnan ra zLoAony ch ofert

BIALMED

na: zadanie

OtiS Sp. z o.o,, Ul. Starowiejska 65167,80-534 Gdarlsk

na: zadanie 2 za. cenq 47 %A.fl zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

Nr
tem
atu

Nazwa i adres *ykonawpy
(Nr o1'erty)

Cena Cena Cena Cena
termin
wykon

ania

termin
wykon

ania

termin
wykon

ania
Raze;m

BIALMED
ul. Marii Konopnickiej tr1a

12-230 Biata Piska(3)
0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 100,00

2
OSS Sp. z o.o.

Starowiejr;ka 65/67
80-534 Gdansk(1)

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

/1

MEDI1,-MED
Lublariska 34

31-476 1?ak6w
(2L__

0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 40,00 r 00,00

Sprawg prowadzi - l\nna JastlzQbska



L'P.:
Nr oferty, nuzwa i adres

wr"konawcv:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

W toku postgpowaniar odrzqcone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Zamawiajqcy wykluczyl z f ostgpowania:

L,D.l Nazwa i aLdres wvkonawcy: Uzasad nienie rwkluczenia wvkonawcv:

0

JednoczeSnie informujemy; 2e umowa w sprawie zam6rvienia publicznego mohe by6 zawart4 z

zastrzeLeniem art. 183 ustapvy Prawo Zam6wieh Publiczn)'ch, w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

dnia przeslania niniejszego pawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Zamawiajqcy mozr3 z.awrze,e umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6ryrn mowa pq!\yzej, jeZeli zachodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Praw<l

Zam6wief. Publicznych.

R6wnocze5nie zatviadamirlmy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przzepisami ustawy Prawo Zam6wio6

Publicznych czyruno6ci Zdmawiajqcego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lult

zaniechania crynnoSci, dq kt6rej Zamawiaj4cy jest zo'bowi1zany na podstawie ustawy Prawn

Zam6wiefi Public;znych plzysluguje odwolanie, z zastr:zeLeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieh Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie, okre6lonych w art. 182 oraz art.

180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiert Publicznych. DYREKTOR
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