
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kili6skiego 29

08-110 Siedlce

Pismo: ste rylizacja/ L54 | 2OL6 I I Siedlce dnia : 2016-11-03

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni P'afistwo,

W zwlqzku z zakoficzeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wiefi

Publicznych (Dz. U. z2OL5 r. poz.21,64 z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

modernizacjq Centralnej Sterylizatorni Szpitala SP ZOZ Siedlce, obejmujqcq dostawq, instalacjq i

uruchomienie sprzqtu

i nfo rm uje m y, i2 najko rzystn i ej szq ofe rtq zlo2y la f i rm a :

Jedno,czeSnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarla, z

zastrze2eniem art. 1.83 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od

dnia przestania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

AMED Biuro Techniczno - Handlowe
Sfowikowskiego 39

05-090 Raszyn

za c:enq 1 368 965.61 zl, okres gwarancji - 24 miesiqce, termin wykonania - Ot.O2.2OL7r

Uzasadnienie wyboru:

najkorzvstniejsza oferta zgodnie z kryteriami okreSlonymiw SlWZ

Streszczenie oceny i por6wnania zlo2onych ofert

Nr
tematu

lrlazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena Okres gwarancji Termin wykonania Razem

1

AMED Biuro Techniczno
Handlowe

Slowikowskiego 39

05-090 Raszyn

(1)

60,00 30,00 10,00 1_00,00

1

MIELE Sp. z o.o.
Gotarda 9

02-683 Warszawa
{2)

56,92 30,00 10,00 96,92

SP ZOZ Siedlce, sporzqdzil Robert Misiak
llStrona



Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6rym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okolicznoSci wymienione w art' 94 ust' 2 ustawy Prawo

Zam6wiefi Publicznych.

R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wyfqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wiefi

publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynno$ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wie6 publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeieniem art. l-80 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wie6 publicznych. Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okre6lonych w art. I82 oraz art'

180 ust,4 ustawy Prawo Zam6wiei Publicznych'

DY I{-EK'iV.+--^-^

SP ZOZ Siedlce, sporzqdzil Robert Misiak
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