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Samodzielny Publiczny
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Zal<lad Opieki Zdrowotnej

Pismo : elektry cy 1203/20 I 8 Siedlce dnia: 20 18 -0 I -26

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafstwo,

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh
Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z po2n. zm) w trybie przetargu
nieograniczonego na:

uslugi w bran2y elektrycznej w zakresie konserwacji i naprawy sprzgtu elektrycznego)
instalacji elektrycznej i gazriw medycznych

informujemy,i2najkorzystniejszqofertgzlo?ylafirma:

Oknirfiski Adam, Ul. Kraszewskiego 11,08-110 Siedlce

na: zadante lza ceng 176 400.00 zl

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta

Waldemar Matlacz, Stok Lacki, ul. Zacisze 7, 08-ll0 Siedlce

na'. zadanie 2 za cenE 176 400.00 zl

Uzasadnienie wyboru: j edyna oferta

Stre szczeni e o ceny i p or6wnan ia zlo Zony ch o ferl

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena
(koszt)

Cena
(koszt)

Czas
reakcji
serwlsu

Czas
reakcii
serwisu

Razem

I

Okniriski Adam
Kraszewskiego 11

08-l 10 Siedlce
fl)

80.00 0,00 20,00 0,00 100,00

2

Waldemar Matlacz
Stok Lacki, ul. Zacisze 7

08-l l0 Siedlce
(2)

0,00 80,00 0,00 20,00 100,00

Sprawg prowadzi - Anna Jastzgbska



W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Lp.: Nr oferty, nazw^ i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

0

Zamawiajqcy wykluczyl z postgpowania:

Lp.: Nazwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie wykluc zenia wykonawcy:

0

JednoczeSnie informuj emy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publiczne go mohe byd zawarta,

z zastrzeheniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych, w terminie nie krotszym ni2

10 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawrajqcy mohe zawrzed umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa powyhej, jeheli zachodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2

ustawy Prawo ZamSwieh Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 v,ryLqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zamowren Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjgtej w postEpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na

podstawie ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeZeniem art.

180 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie,

okreSlonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo ZamowtenPublicznych.

lf lr iq.tsKTOR.
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