Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrorruotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce
Pismo: U bezpiecze nle I t69 | 2Ot7 | 7

Siedlce dnia: 2017-04-11

PO\[/IADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Szanowni Panstwo,

zwiqzku z zakohczeniem postQpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wied
Publicznych (Dz. U. z2OI5 r. poz.2L64 z p6:in. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na:
kompleksowe uhrezpieczenie SPZOZ w Siedlcach
informu
elsza o
zlo2yla firma:
,i2na

W

PZU S.A.

AlJana Pawfa ll 24
00-133 Warszawa
Na Zadanie nr L za cenq 422379.00 zl
Uzasadnienie wyboru:
najkorzystniejsza oferta zgodnie z kryteriami okre6lonymi w SIWZ
PZU S.A.

AlJana Pawfa

ll24

00-133 Warszawa
Na Zadanie nr 2 za cenq 65 460.00 zt
Uzasadnienie wyboru:
na ik
iejsza oferta zgodnie z
St reszczen e oceny

Zadanie czq5ciowe

okre5lonymiw SIWZ

r6wnania zto2o
h ofert
Nazwa iadres

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

wykonawcy

1- kompleksowe

PZU S.A.

ubezpieczenie
w Siedlcach

AlJana Pawla ll 24

L-Cena-60.00
2 - Klauzule fakultatywne

SPZOZ

00-133 Warszawa

40.00

2 - kompleksowe

PZU S,A.

ubezpieczenie
w Siedlcach

AlJana Pawla ll 24

1- Cena - 60.00
2 - Klauzule fakultatywne

00-133 Warszawa

40.00

SPZOZ

100,00
-

1.00,00
-

Jednocze6nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarla, z
zastrze2eniem art. L83 ustawy Prawo Zam6wied Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od
dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o
kt6rym mowa, powy2ej, je2eli zachodzq okoliczno6ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wief Publicznych.
R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieri
Publicznych czynno5ci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznych. Odwotanie wnosi siq w terminach i formie, okre5lonych w art. I82 oraz art.
180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wief Publicznych,

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak

