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POWIADOMNENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

niem postgpowania i dokonarriem wyboru najkorzystniejszej oferty w
j na podstawie ustawy z dnia29 stycznta 2004 roku Prawo Zam6wrcft

Dz. U. z 20ll r. poz. 1579 z poln. zm.) w trybie przetargu
na:

pior4co-derynfekuj4cych, Srodka do apreturowania bielizrry szpitalnej
3 zestawtfw do automatycznego dozowania plyn6w dla potrzeb pralni

SPZOZw Siedlaach

j korzystniej sz4 ofertg zloZyla firma :

Streszczenie ocen i por6wnan ra zlo2ony ch ofert

W toku postg odrzucone zostaly nastgpuj 4ce oferty:

Pismo: Srodki cel240l20l8l5

Szanowni Parist

W zwiqzkt z
procedurze
Publicznych (tj,
nieograniczo

dostawa 5

wrazz

CLOVIN S.A.

Ul. Zarzecze I
za ceng ll7

Uzasadnienie : jedyna oferta

Nazwa i adres

) nazlva i adres
Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

Sprawg prowadzi - na Jastrzgbska



Zamawiajqcy lvy z postgpowania:

Lp N:
}I

zwa i adres
,konawcy: Uzas adnienie wykluczenia wykonawcy :

0

JednoczeSnie infor

z zasffzeaeniem ar

5 dni od dnia przer

Zamawiajqcy moi

terminu, o kt6rym

ustawy Prawo Zan

R6wnoczeSnre za

Zamowren Public

zam6wienia lub

podstawie ustawy

180 ust. 2 ustawy

okreSlonych w art.

Sprawg prowadzi -

nujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe by6 zawarta,

. 183 ustawy Prawo Zam6wten Publicznyoh, w terminie nie lkrotszym niz

tania niniej szego zawiadomienia o wyborze naj korzystniej szej oferty.

e zawrze(, umowg w sprawie zeLm6wienia publicznego przed uplywem

mowa pov'ryhej, jeleh zachodz4 okolicznoSci wymienione w afi.94 ust. 2

6wieri Publicznych.

viadamianry, iz wylqcznie od niezgodnej z przeprsami ustawy Prawo

:nych czywtofici Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie

zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobctwi4zany na

lrawo Zamowief' Publicznych prz:ysluguje odwolanie, z zaslrzeheniem art.

)rawo Zam6wief Publicznych. Oclwolanie wnosi sig w terminach i formie,

I82 oraz zn1. 180 ust. 4 ustawy Prawo ZamowrcnPublicznych"
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