
Samodzielny Publicznry Zaklad
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : derynfekcj a 1214/2018/ |

Szanowni Pafistwo,

W avi4zku z zakoficzeniem

ki Zdrowotnej

POWIADOMI NIE
vryborze najkorzystn j oferty

gpowania i dokonr
wie ustawy z dnia

Siedlce dnia: 20 I 8-07 -02

wyboru najkorzystniejszej oferty w
stycznia 2004 roku Prawo Zamowiehprocedurze prowadzonej na

Publicznych (tj. Dz. U. 2 2017 r. 7579 zpoLn. zm.) rybie przetargu nieograniczonego na:

Srodk6w dezyn yjnych

informuj emy, i2 naj korzystniej cvferte zloiryla firma:

Streszczenie oceny i por6wnania

AMED Biuro Techniczno -
na: zadanie 5 za cene 16 09

Uzasadnienie wyb oru: j edyna

arndlowe, Ul. Slowi

zl

39, 05-090 Raszyn

MEDIA-MED. Ul. Lublarfls

na: zadanie 4 zacenE 63

Uzasadnienie wybonu: jedyna

34 3I-476 Krak6w

zl

fta

OSS Sp. z o.o. Ul. Starow

na'. zadanie 2 za cenE 59 195.

Uzasadnienie wyboru: j edyna

65/67,80-534 Gda

zl

rta

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

OSS Sp. z o.o.
Starowiejska 65/67

80-534 GdaLnsk

MEDIA-MED
Lublafiska 34

3 l-476 Krak6w

AMED Biuro Techniczno -
Handlowe

Slowikowskiego 39
05-090 Raszyn

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbsk



Nr ofertv. nannai
nienie odrzucenia ofertv:

Nazwa i adres

rnowa w sprawie zam

wo Zam6wiefi Public

ienia o wyborze naj

w sprawie zam6wi

okolicznoSci

wyl1cznie od niezgod

LJ4cego podJgteJ w

n Zamawiaj4cy jest

je odwolanie, z

re wnosl srg w terml

Publicznych,

W toku postgpowania odrzucone ty nastgpuj4ce

Zamaw iajqcy wykluczyl z

JednoczeSnie infonnujemy, 2e

zastrzeileniem art. 183 ustawv P

dnia przeslania niniejszego zawi

Zamawiaj4cy moLe za'wrze6 tm

kt6rym mowa pov'ryiej, je|eli

Zam6wien Publicznvch.

R6wnocze6nie zawiadamiamv. i

Publicznych czynnoSci Zama

zaniechania c4rnnoSci, do

Zam6wien Publicznych

Zam6w ief Publicznych. Od

180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wt

publicznego moZe byi zawarta, z

h, w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

ia publicznego przed

ienione w art. 94

uplywem terminu, o

ust. 2 ustawy Prawo

z przepisami ustawy Prawo Zamowieh

iu o udzielenie zam6wienia lub

i4zany na podstawie ustawy Prawo

Zeniem aft. 180 ust. 2 ustawv Prawo

i formie. okreSlonvch w art. 182 oraz art.

DVREKTOf(

Sprawg prowadzi - Anna


