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Samodziellny Publicpny Zat<lad Opieki Zf rorvotnej
Kiliriskiego 29
08-110 Siedlce

Pis m ro : przegl4dy / 2 5l I 20lg / 9

Szanowni Pafstwo,

W zllviqzku z zakofic:zenjem

POWIADOMIENIE
o wyborze pajkorrystrniejszej oferty

Siedlce dnia: 201 9-03-05

oferty w
Zam6wieit

ia i dokorraniem wyboru najkorzystniejszej
procedurze prowadzonej na podstawie wy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
Publicznych (tj. Dz. U. z 20t8 r. poz. 19 w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przegl4dy i aparatury medycznej
infornruj emy, iL najkot zystniej sz4 ofertg firma:

Oprtotecln Medical Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Wimmera6TE

32-005 }liepolomice

Uzasadnit;nie wyboru:

jed'yna.oferta

ZALIIII Sp. z o.o. ul"

00-514 Warszawa

na:

zadanie:l - USG za cene l0 306,17 zl

Uzasadnienie wyborp:

najtrior4ystniej sza oferta

ldhnate



g,lvarancJl na

materialy
zEZyu,alne,

Streszczenie oceny i pc,r6wnani a zLolonyclt ofert

Itlazu,a i adres wykonawcy
Qrlr oferty)

Odwiadczenie
o dostgpie do
oryginalnych

cz9Sct

zamlennych

20,00

IJzasadnienie odrzuc,enia oferty:

ZALIill{ Sp. iz o.o.
ul Marszalko\^iskiego

1r7
l)0-514 Warstzawa

(e
ZTM Innovations Sp, z

url, Slomiriskiego I
00-204 Wars:zawa

Optotech Medical Sp. z
o.o. Sp.k.

rrl. Wimmera6TE
32:,-005 Niepolomice

W toku postgpowania oclrzucon e zostaly naspq)pujgce oferrty:

Nr oferty, n ztva i adres
ko,na

tl

Oltech Sp. z o.o.

Itlazwa i adrers kona

ponier^raz wykonawca zostal

Aft. 89. ust.1 pkt 5

O,flerrta zostdLa odrzucona
wykluczony

Ilzasadnienie uczenla
ArJ. 24 ust. 1 pkt 12

ZatJanie nr 70

Oltech Sp. z o.o.
ul. H. Modrzejewskiej 30
6(l-020 Swarzgdz

JedfrcrczeSnie infonnujemy, iZ zgodnie z art. g9 ust. I
S&ry Ao4plqpllez Paristwa firm q zostala orJrzucona.

rul. FI. Modrzejewskiej !t0
(i0-020 Swarz:,edz

Zamavt iaj 4cy w.ykluczyl z postgpowania:

pkt 5 ustawy Pzp



Jednoczesnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo?e by6 zawarta, z
zastt:zeheniem art' 183 ustawy Prawo Zam$wieft Publ;icznych, w terminie nie kr6tszym niz 5 dni od
dnia przes'lania niniejszego zawiadomienia p wyborze najkorzystniejszej oferty.
zamawiaj4cy moae zawtze6 umowg w splawie zamo'wienia publicznego prrzed uplywem terminu, o
kt6rym mowa poWhe.i, jeheli zachodz4 QkolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawv prawo

Zam1wiert Publicznych.

R6wrLoczefnie zawiadamiamy, fiz wylilcznle> od niezg;odnej z prz pisami ustawy prawo zamowiert
Publir:znych czynno$ci Zamawiajilcego flodjgtej w postgpowaniu o ud;zielenie zam6wienia lub
zanieohania c4rnnoSci, do kt6rej Zama*iaj1cy jest zobowipzany na p,6ds1u*ie ustawy prawo

zamowien Publicznych przysluguje odwplanie, z zastrzezeniem art. 180 ust, 2 ustawy prawo

zam6wiert Publicznych. odwolarrie wnosi pig w termirrach i formie, okreslonych w art. 7g2 orcz art.
180 ust. 4 ustawy Prawo Zarnowiefipubliczhvch.


