
Samodzielny Publicz ny Zaklad
Kilifskiego 29
08-110 Siedlce

Opieki Zdrowotnej

Pismo: drobny sprzgt j.u./17 412017 Siedlce dma: 2017 -06-26

POWIADOMIBNI
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwi4zku z zakohczeniem postEpowania i dokonarpiem wyboru dajkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dma29 stycznia 2Q04 roku Prawo Zamowieh
Publicznych (Dz" U. 22015 r. poz.2164 zpoLn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na'.

dostawa rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., materiakiw do sterylizacji,
drobnego sprzgtu laboratoryjnego j.u" oraz :ispiracyjno-pr62niowego systemu

pobierania kriwi

informuj emy, i z naj korzy stniej s z4 o fertg zlo Zyla firma :

AKSIS Hurtownia Sprzetu Medycznego Ignaciuk

utr. Uczniowska 33, 80-530 Gdarisk

Spigarski $p.j.

na: zadanie nr 54 za cenq 24 526.80 zl

Uzasadnieni e wyboru : naj korzystn iq sza oferta

Sl.reszczenie oceny i por6wnanra zLo2onych oferl

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce ofelty:

E

Zadanie czeSciowe Nazwa i adres wyl<onawcy Nazwa l<ryterium - liczba pkt Razem

54 - zadanie nr 54 AKSIS Hurtown ia Sprzetu
Medycznego Ignaciuk
Spigarski Sp..i.

u. Uczniowska 33

80-530 Gdansk

1-Cena-60.00
2 - lermin dostawy - 4( 00

100,00

54 - zadanie nr 54 Drager Polska Sp. z o.o.
r,rl. Sull<owskiego I 8a

85-655 Bydeoszcz

1-Cena-53.01
2 - fermin dostawy - 1].33

66,34

Nr oferty, nazwa i adres
Uzasadnienie odrzucenia

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



Zamawiaj Ecy wykluczyl z p o stgp owani a :

Ln.: Nazwa i adres wykonawcy: Uzasndnienie wvkluczenir wvkonawcv:

0

JednoczeSnie informuj emy,2e umowa w sprawie zarpowienia publlcznego moZe byd zawarta,

z zaslzeLeniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wien Plublicznych, w terminie nie fu6tszym niz

10 dni od dnia przeslanianiniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajqcy mo?e zawrze1 umowg w sprawie zAm6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyZej, jeheli

ustawy Prawo Zamowrcn Publicznych.

zachodzq, dkolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2

R.6wnoczeSnie zawiadamiamy, 12 wylEcznie od rtiezgodnej z przeptsami ustawy Prawo

Zamowien Publicznych czynnoSci ZamawiajEcego podjgtej w fostgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6xej Zamawiaj4cy jest zobowr4zany na

podstawie ustawy Prawo Zamowteh Publicznych preysluguje odwtblanie, z zastrzeheniem art.

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowren Publicznych. Oflwolanie wnodi siE w terminach i formie,

okreSlonych w art. 782 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych.

ff,gt 4riiq'6i6t$ L64H 6x114g-

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska


