
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce
Pismo : leki / L7 9 | 2oL7 | t4 Siedlce dnia: 2017-08-02

POWIADC'MIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pahstwo,
W zwiqzku z zal<odczeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri
Publicznych (Dz. U.2201,5 r. poz,21,642 p6ln. zm.)wtrybie przetargu nieograniczonego na:

dostawy lek6w i materiaf6w opatrunkowych do SP ZOZ Siedlce
i nfo rm uje m y, i2 najko rzystn i ejszq ofe rtq zloiyla f i rm a :

Baxalta Poland Sp" z o,o.
Ul" Ksiqiqca 4

00-498 Warszawa
Na Zadanie nr 3 za cenq 124 200.00 zt
Uzasadnienie wyboru:
najkorzystn iejsza ofe rta

Streszc

lednocze6nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publioznego mo2e byi zawarta, z

zastrze2eniem art, L83 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od
dnia przestania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej pferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zamdwienia publicznego przed uplywem terminu, o
kt6rym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okolicznoSci wymienione w qrt.94 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych.
R6wnoczeSnie zawiadamiamy, iz wylqcznie od nir:zgodnej z przepisaini ustawy Prawo Zam6wien
Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany nir podstawie ustawy Prawo
Zamdwieri Publicznych przysluguje odwotanie, z zaslrzeieniern art. 1BO ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wief Publicznych. Odwotanie wnosi siq w terminach i formie, okrle6lonych w art. L82 oraz art.
l-80 ust. 4 ustawv Prawo Zamowieh Publicznvch.
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Zadanie czgfciowe Nazwa i adres
wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt Razem

3 - dostawy lek6w Baxalta Poland Sp. z o.o.
Ul, Ksiq2qca 4

00-498 Warszawa

1-Cena-98.00
2 - Termin wykona nia - 2.00 100,00

3 - dostawy lek6w Konsorcjum firm PGF

Urtica Sp. z o.o, i PGF SA

Ul, Krzemieniecka 120

54-613 Wroclaw

1-Cena -94.25
2 - Termin wykona nia - 2.00

96,25

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak


