
S amo dzielny Publicz ny Zaklad Opieki Zdrowotn ej
Kilirflskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo : z5rwnoSd/l 7 012017 Siedlce dnia: 2017 -03 -23

POWIADOMIENIE
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Paristwo,

W zwi4zku z zakonczeniern postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieh
Publicznych (Dz" U. z 2015 r" poz. 2164 z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
na:

dostawg z5'wno6ci dla potrzeb kuchni sPzoz Siedlce

informuj emy, i2 najkor zy stni ej s z4 o fertg zlo LyNa firma :

Zal<lad Mi gsny MO S CIBRODY

MoScibrody 53, 08-1tr2 WiSniew

na. zadanie I zacenE 80 509.38 zl

Uzasadnienie wyboru : naj korzystn iej sza oferta

Streszczeni e oceny i por6wnan ia zNohony ch ofert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty) Cena

Termin
wykon

ania

Termin
rozpatt
zenia

reklam
acii

Cena Cena Cena Cena Razem

I

Zaklad Migsny
MOSCIBRODY
MoScibrody 53
08-112 WiSniew

(6)

60,00 20,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

I

Przedsigbiorstwo Przetw6rstwa
Migsnego KBS Sp. z o.o.

Potoczyzna33a
l9-100 Mofiki

fl)

54,50 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,50

I

Masarnia i Ubojnia ZEMAT
L4kowa I

21-310 Wohyri
(2)

49,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,00

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska



W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Lp.: Nr oferty, nazvra i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

0

Zamawiajqcy wykluczyl z po st gpowania :

Lp.:
Nazwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

JednoczeSnie informuj emy,2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe byt zawafia,

z zastrzeleniem art. 183 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w terminie nie kr6tszyrn niZ

5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Zamawiajqcy mohe za'wrze| umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyzej, jeheli zachodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2

ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, iz wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zamowien Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na

podstawie ustawy Prawo Zamowien Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeZeniem art.

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i fonnie,

okreSlonych w art" I82 oruz art" 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiehPublicznych"
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