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dostawy komisowe stymulato16w
informujerny, i2 najkorzystniejszq ofertq zl<t2yla firma:

Siedlce dnia:201 -04-29

PO'WIADOMIE
o wyborze najkorzystniej oferty

Szanowni Panstwo,
W zwiqzkr-r z zakoficzeniem postqpowania idokonan
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia

m wyboru najkorzystniejszej rry w
stycznia 2004 roku Prawo ten

Publicznych (t.j, Dz. U. z 201,8 r. poz. 1986) w trybie prze gu nreogranrczonego na:

do SP ZOZ Siedlce

MEDTRONIC Sp. z o.o.
ul. Ostrohramska 101

O4-O4t Warszawa
Na zadanie nr 5 za cenq 43 740,00 zl
Uzasadnienie wyboru:
naj ko rzys;tniejsza ofe rta

MEDTRONIC Sp. z o.o.
ul, Ostrobramska 101

04-047 Warszawa

Na zadanie nr 6 za cenq 29 160.00 zf

Uzasadnienie wyboru:
najkorzys;tniejsza ofe rta

MEDTRONIC Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101

04-O4L Warszawa
Na zadanie nr 7 za cenq 44 064.00 zt

Uzasadnienie wvboru:
naj korzys;tniejsza ofe rta

MEDTRONIC Sp. z o.o.
ul. Ostrobramska 101

O4-O4L Warszawa
Na zadanie nr B za cenq 12 3L2.00 zl
Uzilsadnienie wyboru:
naj korzystniejsza ofe rta

5 - dostawy komisowe
stynrulatordw serca do

SP Z{f,z Siedlce -

Zadanie nr 5

MEDTRONIC Sp. z o.o.

ul. Ostrobramska LOL

04-041 Warszawi.r

MED'IRONIC So. z o,o.
ul. Ostrobramska 101

O4-04I Warszawa

Streszczenie ocenV i nania zlo2

kryterium - liczba pkt

na - 60.00
rametry techniczne -

6 - dostawy komisowe
styrnulator6w serca do

SP ZAZ Siedlce -

Zadarnie nr 6

- 60,00
rametrv techniczne

lf Strona SP ZOZ Siedlce, sporz Robe t Misiak



7 - dostawy komisowe
stymulator6w serca do

SP ZOZ Siedlce -

Zadanie nr 7

MEDTRONIC So, z o.o.
ul. Ostrobramska 101

O4-O41, Warszawil

B - dostawy komisowe
stymulator6w serca do

SP ZOZ Siedlce -

Zadanie nr 8

MEDTRONIC Sp. z o.o,

ul. Ostrobramska 1-01

04-041Warszawir

na - 60.00
ametrv techniczne -

na - 60.00
metry techniczne -

Jednocze5nie informujemy, 2e umowa w sprawie za a publicznego moZe byi za d,z
zastrze2eniem art, 183 ustawv Prawo Zamowieh w terminie nie krr5ts;zvm niz 1 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze naj ejszej oferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zam6wie ia publicznego przed uptywem inu, o

Prawoienione w art. 94 ust, 2 ustawkt6rym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okoliczno6ci
Zam6wiefi Publicznych.
RdwnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgod j z przepisami ustawy Frawo Za ten

Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w pos oowaniu o udzielenie zam6wie
zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest iqzany na podstawie ustawy
Zam6wieri Publicznych przysluguje odw,olanie, z zastr zeniem art. 180 r.rst. 2 ustawv
Zam6wief Publicznych. Odwotanie wnosi siq w termin
180 ust, 4 ustawv Prawo Zam6wief Publicznvch.

i formie, okre5lonych w art, l-82
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