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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pa6:;two,

W zwiqzku z zakodczeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze
prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zanr6wie6 Publicznych (t.j. Dz" U.220!7
r. poz. 1579 z p62n. zm.) w trybie negocjacji z ogtoszeniem na:

kompleksowe utrzymanie czystoSci, transport wewnQtrzny oraz czynno5ci pomocnicze przy obsludze
pacjenta niewymagajqce przygotowania medycznego na oddzialach szpitala SP ZOZ przy ul. Starowiejskiej
15, kompleksowe utrzymanie czysto6ci onaz czynno6ci pomocnicze przy obsfudze pacjenta niewymagajqce
przYgotowania medycznego na oddziafach szpitala SP ZOZ przy ul. Bema 22 w Siedlcach oraz kompleksowe

utrzymanie czysto6ci w plac6wkach SP ZOZ tSiedlce

Streszczenie ocenv i oor6wnania zto2onvch ofert

Jednoczeinie informujemy,2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e by6 zawarta, z zastrze2eniem
art. 183 ustawy Prawo Zam6wief Publicznych, wterminie nie kr6tszym ni2 5 dni od dnia przestania niniejszego
zawiadomienia o wybor ze naj korzystniejsze.j oferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrzei umowq w sprawie zamdwienia publicznego przed upiywem terminu, o kt6rym
mowa powy2ej, je2eli zachodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2 us;tawy Prawo Zam6wieri Publicznych.

R6wnocze5nie zawiadamiamy, i2 wyiqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych
czynnodci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zamdurienia lub zaniechania czynnoSci, do
ktorej Zamawiajqcy jelst zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych przystuguje
odwotanie, z zastrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zam6wied F,ublicznych. Odwolanie wnosi siq w
terminach iformie, okrerilonych w art. 182 oraz art. 180 ust.4 ustawy Pra

informujemy, i2 najkorzystniejszq ofertq zto2yla firma:

IMPEL Cleaning Sp z o,o, i OPTIMA CARE" sp, z o,o,,
z siedzibq przy ut" SlgZnel 778, 53-777 Wroclaw
za cenq 677 389,32 zl

Uzasadnienie wvlooru : rzystniej rtq

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)
Cena Razem

1
54H Sp6tka z o.o. oraz Clean Service Sp6tka z o.o., z siedzibq

przy ul. Marli Zientary - Malewskiei24B,10-302 Olsztyn
91,01 pkt 91,01 pkt

2
IMF,EL Cleaning Sp z o.o. i OPTIMA CARE" sp. z o.o., z siedzibq

przy ul, SlqZne'1 118, 53-111 Wroclaw
100 pkt 100 pkt

SP ZOZ Siedlce, sporz. Roberl Misiak


