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Samodzielny Publiciiy Za
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Opieki Zdrowotrrejldacl

Pismo : ziemniaki/z 43 12018 I 3 Siedlce dma:2 tg-rr-2.7

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowd Pafstwo,

W zwrqzku z zakonczeniem postgpowania i dokornaniem wyboru najkorzystrriejs oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dtia29 stycznia 2004 roku Prawo wlen
Publiczrrych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego

dostawa ziemniak6w dla potrzeb ilr.uchni SPZOZ w Siedlcach

informujemy, i2 najkorzystntejsz4 ofbrtg zloZyla firma:

S tre szczenie o c eny i por6wnan ia zlo\ony ch ofert

Gospodarstwo Rolne Sylwester Borkowski

tr ugi Wielkie 13a

08-106 Zbuczyn

na: zadanie I zacenE 28 980.00 zl

Uzas adnieni e wyb oru : naj korzystn tej sza oferta

Nazwa i adles wykonawcy
(Nr oferty)

Gospodarstwo Rolne Sylwester
Borkowski

tr-ugi Wietkie 13a

08-1.06 Zbuczyn

LEWIAN Wieslaw Leoniuk
Baciki BliZsze 101

l'l-300 Siemiatycze

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



W toku postgpowania odrzucone zostaLy nastgpuj4ce oferty:

Lp.:
Nr oferty, nanva i adres

wvkonawcv:
Ilzasadnienie o drzucenia oferty :

0

Zamawiaj qcy wykluczytr z postEpowania:

Lp.:
Nazwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie wykluczenia wykonaw cy

0

JednoczeSnie informuj emy,2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe b1

z zastrzeheniem ar1. 183 ustawy Prawo Zam6wien Publicznych, w terminie nie krr

5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej o1

Zamawiajqcy mohe zawrze| umowg w sprawie zamSwrcnra pr.tbhcznego przed

terminu, o kt6rym mowa powyzej, jezeli zachodzq okolicznoSci wymienione w art

ustawy Prawo Zamowief Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 lnrylqcznie od niezgodnej z przepisami usta

Zamowieh Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o

zam6wienia lub zaniechanra czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobow

podstawie ustawy Prawo Zamowteh Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzei

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamov'ieh Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminac

okreSlonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Sprawq prowadzi - Anna Jastzqbska
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