
S am o dzielny Pub licz ny Zaklad O pieki Zdrowotnej
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: drogiStarowiejska l5ll80l20l7 Siedlce dnta: 20 17 -06-29

POWIADOMIENIE
o wyborze naj korzystiliejszej oferty

Szanowni Paristwo,

W zwiqzku z zalconczeniem postgpowania i dokonapiem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnid29 styczni4 2004 roku Prawo Zamowiei
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poLn.24.) w trybie przetargu nieograniczonego
na:

Przebudowg nawierzchni dr6g wewngtrznych, stanowisk postojowych i placr5w na
terenie Szpitala SP ZOZ Siedlce przy ul. Starowiejskiej 15 - Etap I.

i nfo rm uj emy, i z n aj ko r zy stniej szq o ferlE zlo Zyla firnrr a :

Streszczenie oceny i por6wnanra zloAonych ofert

DROG-INWEST Ul. Juliusza Slowackiego 19, p8-

za cenQ 162 380.08 zl

Uzas adni enie wyb o ru : naj korzystn iej sza o ferla

110 Siedlce

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonarvcy
(Nr oferty)

Cena
Okres

gwaran

cii

Termi4
wyko4

ania
Razem

DROC-INWEST
Juliusza Slowackiego 1 9

08-110 Siedlce
(1)

60.00 r 8.00 10,00 88,00

Zaklad Elektrotechn iczny
ZELTECH Stanis.law

Przesml'skj
Brzesl<a 139

08-l l0 Siedlce
(2)

43.t6 30,00 r0 0q 83,16

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4cq oferty:

Lp.:
Nr oferfy, nazwa i adres

wvkonawcv:
Uzhsadnienie odrzucenia oferty:

0

Sporzqdzila - Anna Jastrzgbska



Zamawtajqcy wykluczyl z postgpowania:

JednoczeSnie informuj emy,2e umowa w sprawie zaln6wienia publicznego moze by( zawarta,

z zastrze|eniem art, 183 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w terminie nie kr6tszym niZ

5 dni od dnia przeslania niniejszego zawradomienia b wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawralqcy moze zawrzed umowg w sprawie 4am6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyzej, jezeli zachodzq pkolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2

ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

R.6wnoczeSnie zawtadamiamy, iz wylqcznie od hiezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zamowieh Publicznych czynnoSci Zamawraj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6pej Zamawiajqcy jest zobowrqzany na

podstawie ustawy Prawo Zamowien Publicznych prpysluguje odwolanie, z zastrzezeniem art.

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

okreSlonych w art. 782 oraz art. 180 ust. 4 ustawy P{awo Zam6wienPublicznych.

Sporzqdzila - Anna Jastrzgbska C/s

Annt
/
i'rzgbska

Lp.r
Nazwa i adres
wvkonawcv: Uzas adnienie wykluczenia wykonawcy :

0

/-!


