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POIAIIADOMIENIE
b wyborze rnajkorzystnf,ejszej oferty

Szanowni Padstwo,
W zwiqzku z zakoficzeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystrriejszej oferty w
procedlurze prowarCzonej na podstawie us;tawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo ,Zam6wieri
Publicz:nych (t.1. Oz. U. z 2Ot8 r. poz. 1986 z p6in. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostalvy niici i siaterk chirurgicznlch oraz material6w opatrunkowyr:tr i farmaceutycznych rlo SP ZOZ

Siedlce
informujermy, iz na ofertq zlo):yla fi rrna :

OSS !ip. z o.o.
Siennicka 25

80-758 Gdafsk
Na Zadanie nr !2 za cene 58 302.89 zt
Uzasadnienie wyLroru:

Na jkorzystniejsza oferta

liiedlce dnia: 2019-10-04

llazem

100,00

95,52

w lSiedlcacb

Streszczenie oceny i porownania nych ofert
Zadarnfie czqScioure Nazwa i adners

wvk0rrawc\l'
Nazwa kryteriurn - liczba

12 -Zadanie nr !2 OSS SpJ z o,o"

Siennic[a 25

B0-758 Gdafsk

L-Cena-100.00

t2 - Zadanie nr t2 MEDIA+MEI)

Promienistych 7

ilL-484 Krak6w

1- Cena - 95.52

pkt

lednoczeSnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze byi zawarta, z

zastrzer2eniem art. 1-83 ustawy Prawo Zamirwied Publicznych, w terminie nie kr6tszyrn niz 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wybonze najkorzystniejszerj oferly.
Zamavliaiqcy mo2e zawrzei umqwq w sprawie zam6wienia publicz:nergo prz:ed upfywem terminu, o

kt6rym mowa powy2ej, je2eli iachodzq okoliczno6ci wymienione w art. 914 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wief Publicznych.
R6wnoczei;nie zavViadamiamy, i wytqcznie od niezgodnej z przepisami u:;tawy Prawo Zam6wieri
Public;rnyclr czynnoSci Zamawiqjqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechaniia czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy .iest zobowiilzany na podsltarnrie ustawy Prawo
Zam6wieri Public;1nych przystuguje odwollanie, z zaslrze|eniem art. l"8Cl ust, 2 ustar/vy Prawo
Zam6wieri Publicznych. Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okre6lonych 'w ant. tBZ oraz art.
180 ust.4 ustawy prawo Zam6wief Publiczrrych.
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