
Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Pismo: sygnalizacja ppo2/ 145 / 2OtG / L8 Siedlce dnia: 2016-09-05

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwiqzku z zakodczeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 roku Prawo Zam6wieri
Publicznych (Dz, U. z2OI5 r. poz.2164) w trybie przetarg nieograniczony na:

wykonanie instalacji sygnalizacji poiaru w budynku szpitalnym przy ul. Bema22 w Siedlcach

informujemy, i2 najkorzystniejszq ofertq zlo|yla firma:

Systemy Ala rmowe I nstalacje Elektryczne Montai

Polna 10

08-300 Sokol6w Podlaski

za cenq L25 988.27 zl, okres gwarancji na zamontowane urzqdzenia techniczne - 50 miesiqcy.

Uzasadnienie wyboru:

najkorzystn iejsza oferta

Streszczenie oceny i por6wnania zlo2onych ofert

Nazwa i adres
wykonawcy
(Nr oferty)

Cena

(koszt)
Okres gwarancji na zamontowane

urzqdzenia techniczne sygnalizacji po2aru
Razem

Systemy Alarmowe
Instalacje Elektryczne

Monta2
Polna 10

08-300 Sokol6w
Pod laski

(3)

90,00 l_0,00 100,00

MRC SYSTEM

Fasolowa 23 /t5
02-482 Warszawa

(1)

78,23 l_0,00 88,23

STRAZAK

Piast6w Slqskich 63
52,98 8,00 60,98
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Sporzqdzit: Robert Misiak



W toku postqpowania odrzucone zostaly nastqpujqce oferty:

Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres

wvkonawcy:
Uzasad nienie odrzucenia oferty:

0

01,-494 Warszawa
(2)

Zamawiajqcy wykluczyf z postgpowania :

Lp,: Nazwa i adres wvkonawcv: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy:

0

Jednocze5nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze byi zawarla, z

zastrzezeniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych, w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,

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

kt6rym mowa powyzej, je2eli zachodzq okoliczno6ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wief Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wiefi

Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zamdwienia lub

zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wief Publicznych przysluguje odwotanie, z zastrze2eniem art. l-80 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych, Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okre5lonych w art. 182 oraz art.

180 ust,4 ustawy Prawo Zam6wied Publicznych.
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