
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zd rowotnej
Kilirhskiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: drobny sprzgt med.l266l20L9/32 S iedlee dnia: 20 19 -09 -24

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowiert
Publicznych (t j. Dz. U . z 20IB r. poz. 1986 z poLn. zm) w trybie przetargv nieograniczonego na:

dostawa rgkawic medycznych, drobnego sprzgtu j.u., material6w do sterylizacji, drobnego
sprzgtu laboratoryjnego j.u. oraz aspiracyjno-pr6Zniowego systemu pobierania krwi

informuj em y, i2 n ajkor zystn i ej s z4 of ertg zlo L1il a fi rm a :

EKOMED Sp. z o.o.

ul. tr-otewska 17l0I
03-918 Warszawa
na: Zadanie nr 29: za ceng 20 898.00 zt

Uzasadn ienie wyb oru : naj korzystniej sza oferta

Streszczen ie o ceny i por6wnan i a zloilony ch ofert

Zad,anie czgSciowe Nazwa i adres wvkonawcv Nazwa kryterium - liczba pkt Razem

29 -Zadanierl29 EKOMED Sp. z o.o.
ul. tr otewska l7l01
03-918 Warszawa

I - Cena (koszt) - 60.00

2 - Termin dostawy - 40.00 l 00,00

29 -Zadanienr29 ALTERIS S.A.
Ceglana 35
40-514 Katowice

I - Cena (koszt) - 56.98

2 - Termin dostawy - 40.00 96,98

29 - Zadanienr 29 MTES Sp. z o.o.
ul. Rakowicka 10b/4
3l-513 Krak6w

I - Cena (koszt) - 0.00

2 - Termin dostawy - 0.00 0,00

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferfy:

Lp.: Nr oferty, nar'wa, i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia oferty:

I

r9
Krajowe Towarzystwo
Gospodarcze SEMIGAT S.A.
ul. Ratuszowa l1
03-450 Warszawa

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

2

27
MTES Sp. z o.o.
ul, Rakowicka ljbl4
31-513 Krak6w

Arr. 89, ust.l pkt 5

Oferta zostala odrzucona poniewaz wvkonawca zostal
wvkluczonv

3
42
ZARYS Sp. z o.o.

Oferta odrzucona w zadaniu 58

fr, 4a$pliu.,fSlamawiaj4cy wymagal 1500 opakowafi

Sprawq prowadzi - Anna Jastrzgbska A tr:,:ghsita



rgkawic diagnostycznych, opakowania po 250 szt, lub
opakowania po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem
wymaganych ilo5ci czyli 1875 opakowafr. Zgodnie z

zat1czonym do oferty formularzem cenowym w kolumnie
iloSd zaproponowaliScie Pafstwo 200 opakowari po

200sil.. co w zaden spos6b nie odpowiada wymaganym

Pod Borem 18

41-808 Zabrze

Zamawiaj4cy wykluczyl z postgpowania:

Ln.: Nazwa i adres wykonawcv: Uzasad n ienie wykluczenia wykonawcy :

27
MTES Sp. z o.o.
ul. Rakowickal}bl4
31-513 Krak6w

Oferta odrzucona na podstawie Art. 24 lust. I pkt. 12

ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych - Wykonawca w
wyznaczonym terminie nie v'ykazal spelniania
warunk6w udziatu w postgpowaniu

Jednocze$nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moLe byd zawarta, z

zaslrzeLeniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wieh Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2I0 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej ofetty.
Zamawiaj4cy moLe zawrze| umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed upfu'wem terminu, o

kt6rym mowa powyzej, jeheli zachodz4 okoliczno6ci wymienione w aft. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieh Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieft

Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiaj4cv jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo

Zamowiei Publicznych przystruguje odwolanie, z zastrzeheniem aft. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zamowiefi Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie, okreSlonych w ar1. 182 onz art.

180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiert Publicznych"
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