
Samodzielny Publiczny
Kiliriskiego 29

08-1:10 Siedlce
Pismo: lekr/LVA/z0l9l

o wyborze

Szanowni Paristwo,

W zwiqzku z zakofc
procedurze prowadzorr

Publicznych (t.j. oz. Ll. z:

dostawy lek6w,m riat6w
InTDrmulemy, tz na ieisza ofente zlo2

HARM SiA iServier Po[s

L3ll7.52zl

Skarmex Sp. z o"o.

ul. Czqstochowska
93-L21t-'di
na: Zadanie nr 49 za c

Llzasadnienie wyboru:
a ofe

ANFICO s"c.

Namysfowska Z/V-z
03-454 Warszawa
na: Zadanie nr 59 za nq 22 359.50 zl

Lfzasadnienie wvboru
na ikorzvstnieisza ofer

LJzasadnienie wyboru:
na i korzvstnieisza o ferta

Streszczenie oceny i naniia zto2onych ofert
Zadanie czq$ciowe hlazwa i adres

wykonawcy

OpiekiZdrowot

Siedlce dnia: 20L9-08-05

POWIA OMIENIE
iejszej oferty

m llosrQpowanra I okonaniem vvrr,boru najkorzystniejs:zej oferty w
z dnia 29 stycznia 20021 roku Praurrl Zamdwiefij na pcrdstawie usta

2O'J.8 r. poz. 1986 z po2n zm.) w trybie przetargu nieograniczoego na:

oraz szw6w chirurgicznyr:h do SP ZOZISiedlce

25 - dostawy
prodLrkt6w

farm aceutycznych

Konsorcjurn firm:
ANPH,ARM SA iServier
Polsl<a Services Sp. z o.

Annopol 6B

02-231r Warszawa

Skarnerx Sp. z o,o.

ul" Czqstochowska 38

93-r2"L L6d2

ZOZ Siedlce, sporz.

L-Cena-9i3.00
2 - Termin wykonania - 2,00

Razem

Services Sp, z rlr.o"Konsorcjum firm: AN

Ull. Annopol 68
02-236 Warszawa
Na: Zadanie nr 25 za

Uzers;adnienie wyboru :

naikorzvstnieisza ofe

nq 409 4L5.Qt4 zl

Nazwa kryterium - liczba pkt

l--Cena-98.00
2 - Termin wykonania - 2.00

1"-Cena-98.00
2 - Termin wykonania - ,2,00

49 - dostawy
materiaf6w

59 - dostawy
miltr:ria16w
o oatru n ko

ANPICO s.c.

Namyslowska 2/U-2
03-45,+ Warszawa

llStrona SP Robert Misiak

L00,00



6L - rjostawy
materria16w

opatrunkowvch

ANPICO s.c,

Namysfowska 2/U-2
03-454 Warszawa

L-Cena-98.00
2 - Termln wykonania - 2.00 1_00,00

JednoczeSnie informujemy, 2e umowa w spra'

zastrze2eniem art, 183 ustawy Prawr: Zam6wiefi
dnia przestania niniejszego zawiadornienia o wyb

Zamirwiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie
ktdrym mowa powy2ej, je2eli zachodzq ol<olic;

Zamr5wiefi Publicznych"
R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wyfqcznie od

Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqte

zaniechania czynno6ci, do ktrirej Zamawiajqc

Zam6wied Publicznych przystuguje odwolanie
Zam,6wied Publicznych. odwolernie wnosi sig w
180 ust.4 ustawy Prawo Zam6wied Publicznych.

2lSitrona SP ZOZ Siedlce, sporz

rie zam6wienia publicznergo mo2e b'yi zawarta, z

Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od

l rze naj korzystn iejszej ofe rty.
am6wienia publicznego przed uplywerm terminu, o

roSci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo

niezgodnej z przepisami ustawy Pratvo Zam6wieri

iw postqpowaniu o utizielenie zarr6wienia lub
jest zobowiqzany na podstawie utstawy Prawo

z zaslrze2eniem art, 1t30 ust. 2 ulstawv Prawo

erminach i forrnie, okreSlonych w art. 182 oraz art.

Robert Misiak


