
Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siiedlce

Plsmo : SzwychI ru rgiczne | 28Ll 2OLg I 6 Siedlce dnia: 20L9-10-211

POWIADOMIENIE
o wyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Pafrstwo,
W zwiqzku z zakof czeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w

procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieti
Publicznych (t.j. Oz. U.z 2OL8 r. poz. 19862 p6ln. zm,)wtry'bie przetargu nieograniczonego na:

dostawy nici i siatek chirurgicznych oraz material6w opatrunkowych i farmaceutycznych do SP ZOIZ

Siedlce

irrformu jemy, i2 najkorzystniejszq ofertq zlo2yla firma:

Streszcze ni i por6wnania zlo2onych ofert

Jednoczeinie informujemy,2e umowa w sprawie zam6vuienia publicznego mo2r: byi zawarla, z

zastrze2eniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wief Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadotnienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminu, o

kt6rym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2 usta\My Prawo

Zam6wiefi Publicznych.
Fi6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieri

F ublicznych czynno(ci Zarnawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniech;ania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych przysluguje odwolanie, z zaslrzeieniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wiefi Publicznych. Odwotanie wnosi siq w terminach i formie, okreSlonych w art. L82 oraz arI.
180 ust 4 ustawy Prawo Zam6wief Publicznych.

YAVO

ul, Bavvelniana 17

97-40C1 Befchat6w
Na Zadlanie nr 9: Zadanie nr 9 za

Uzas;aclnienie wyboru:
cenq 2 931.03 zl

najkorzytsn iejsza oferta

e oce a

Zadanie czq6ciowe Nazwa i adres
wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt Razem

9 - Zadanie nr 9 YAVO

ul. Bawetniana l-7

97-4OO Betchat6w

l--Cena-60.00
2-JakoSi-34.86 94,86

9 - Zarlanie nr 9 Aesculap Cihifa Sp. z o.o.
ul. Tysiq.clecia L4

64-300 Nowy TomySl

1-Cena-36.19
2-JakoSi-40.00 76,r9

5;PZOZ Siedlce, sporz, Robert Misiak


