
Ln.: Nazrva i adres wvkonawcy: Uzasadnienie wvkluczenia wykonawcy :

1

MTES Sp. z o.o.

Ul. Rakowickal0bl4
31-513 Krak6w

Oferta odrzucona na podstawie Art, 24 lust. 1 pkt. 12

ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych - Wykonawca w
w1vznaazonym terminie nie vrykazal spelniania
warunk6w udziata w oostepowaniu

JednoczeSnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe by6 zawarta, z
zaslrzeLeniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych, w terminie nie kr6tsrym ni?10 dni od
dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiaj1cy moize zawrzeI umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o
kt6rym mowa powy2ej, jeheli zachodz4 okoliczno6ci wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowieh
Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania crynnoSci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo
ZamSwieh Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeieniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wieh Publicznych. Odwotranie wnosi sig w terminach i formie, okre$lonych w art. 182 oraz art.
180 ust. 4 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych.

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska

STARS EKTOR



Samod zielny Publiczny Znklad Opieki Zd rowotnej
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: drobny sprzgt med.l266l20l9 132 Siedlce dnia: 2019-09-l I

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorrystniejszej oferty

Szanowni Pafstwo.

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkor4zstniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieh
Publicznych (t j . Dz. U . z 2018 r . poz. 1986 z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji, drobnego
sprzgtu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-pr6iniowego systemu pobierania krwi

informujemy, i2 najkorzystniejszq ofertg zloLryla ftma:

Teleflex Polska Sp. z o.o.

IliLecka26
02-135 Warszawa
na: Zadanie nr 22 za ceng 5 686.20 zl

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta

Zamaw iajqcy uykluc4rl z postgpowania:
STARSZ I]KTOR

Streszczenie oceny i por6wnania zlohonych ofeft

Zadanie czeSciowe Nazwa i adres
wykonawcy

Nanva kryterium - liczba pkt Razem

22 - Zadanienr22 Teleflex Polska Sp. z o.o.
itAecka26
02-135 Warszawa

I - Cena (koszt) - 60.00

2 - Termin dostawy - 40.00 100,00

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Lp.: Nr oferty, n z;wa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie od rzucenia ofertv:

I

I9
Krajowe Towarzystwo
Gospodarcze SEMIGAT S.A.
ul. Ratuszowa 11

03-450 Warszawa

Art. 89 ust. 1 pkt 7b
- zla suma wniesioneso wadium

2

/14

ZARYS Sp. z o.o.
Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Oferta odrzucona w zadaniu 58
W zadaniu 58 Zamawiaj4cy wymagal 1500 opakowaf
rgkawic diagnostycznych, opakowania po 250 szt. lub
opakowania po 200 szt, z odpowiednim przeliczeniem
wymaganych iloSci czyli 1875 opakowan. Zgodnie z
zal4czonym do oferty formularzem cenowym w kolumnie
ilo6i zaproponowaliScie Pafstwo 200 opakowari po
200szt. co w Zaden spos6b nie odpowiada wymaganym
iloSciom podanvm Dr zez Zamawiai aceso.

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska An tizpbska


