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08-llClSiedlce
Pismo: stymu latory / 262/ 2oL9 / 6 Siedlce dnia : 2019-05-06

POWIADOMIENIE
o wyhorze najkonzystniejszej oferty

Szanowni Panstwo,

W zwiEzku z zakoficzeniem postqpowania idokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
proceclurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wief
Publicznych (t.j. Oz. U. z 201.8 r. poZ.1986) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawy komisowe stymulator6w serca do SP ZOZ Siedlce

i nfo rm uje m y, i2 najkorzystn iejszq ofe rtq zlo2yla fi rm a :

Streszc h ofert

Jednocze6nie informujemy, ze umowa w sprawie zam6wienia publicznego rrro2e byd zawarla, z

zastrze2eniem art. 1B3 ustawy Prawo Zamdwieri Publicznych, trv terminie nie kr6tszym niz l-0 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrzec umo\/vq w s;prawie zarn6wienia publicznego przerC uptywern terminu, o

kt6ryrn mowa powyzej, jezeli zachodzq ol<oliczno(ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Za m6rruieri Puhrlicznych.

R6wnocze(nie zawiadamiamy, iz wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustilwl/ Prawo Zamdwieri

Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zanrawiajqcy jest zobowiqzany na podstetwie ustawy Prawo

Zam6wiefi Publicznych przysluguje odwotanie, z zaslrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6rruiei F,ublicznych. Odwoianie wnosi siq w terminach iformie, okreSlonych w art. I82 orazart,
L8O u:;t.4 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych,

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
ul. Tysiqclecia 14

64-3110 Nowy Tomy6l
Na Zadanie nr 13 za cenq 4 2t2.AO zt

Uzasadnienie wyboru:
n a il<o rzvstnie isza ofe rta

zenre ocenv I porownanta zfo

Zadanie czqSciowe Nazwa i adres
wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt Razem

13 - dostawy kornisowe
stymulator6w serca do

SP ZOZ Siedlce - Zadanie

nr 13

Aesculap Chifa Sp. z o.o.

ul. Tysiqclecia 14

64-300 Nowy Tomy6l

l--Cena-100.00

I 00,00

13 - dostawy komisowe
stymulator6w serca do

SP ZOZ Siedlce - Zadanie

nr 13

HAGMED Zajqc i

Tomaszewsl<i Sprilka Jawna

ul. Tomaszowska 32

96-200 Rawa Mazowiecka

1-Cena-B'1.82

8r,82

13 - dostawy komisowe
stymulator6w serca do
>t' LUL SteOtCe - 4aOante

nr 13

Biotronik Polska Sp. z o.o.

Murawa :12-18

61-655 Poznaf

1-Cena-65.00

65,00
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SP ZOZ Siedlce. sporz. Robert Misiak


