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Pismo : sprzqtmedy czny2 / 282 | zOLg | 22 Siedlce dn[a: 2019-10-25

POWIADOMIENIIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Paristwo,
W zwiqzku z zakodczeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procerJurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6rnrieri

Publicznych (t.1. Oz.U. 22019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostilwq sprzqtu !wyposa2enia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach proiektu "Popraw€t

jako$ci udzielanych Swiadczeri zdrowotnych poprzez przebudowq Bloku Operacyjnego i Oddziafu

Anerstezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupern sprzqtu

medyclnego oraz utworzenie Oddziafu Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dzienne.i wrazz
doposaieniem w specjalistyczny sprzqt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". Przetarg nn 2 .

informu.jemy, i2 najkorzystniejszq ofertq zlo2yla firma:

JednoczeSnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byd zawarl"a, z

zastrzei:eniem art. 1-83 ustawy Prawo Zam6rrvieri Publicznych, w terminie nie kr6tszynr niz 1-0 dni od

dnia llrz:eslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty'

Zamawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprav'rie zamdwienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6rym mowa powy2ej, je2eli zachodzq okoliczno5ci wymienione w art.94 ust.2 ustawy Prawo

Zam6wied Publicznych,

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieri
publir:znych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest z:obowiqzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wief Publicznych przystuguje odwofanie, z zastrze2eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zamirwied Publicznych. Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okre6lonych w art,. I82 oraz arI'
l-80 urst.4 ustawv Prawo Zam6wied Publicznltch.

Medtronic Foland sp. z o.o.
Ul. Polna 11

00-633 Warszawa

na:Zarjanie nr Iza cenq 106 920.00 zl

Uzasadnienie wyboru:
najkorzystniejsza oferta

Stresz:czenie ocenV i por6wnania zlo2onych ofert
Zadarnrie czq6ciowe lrlazwa i adres

wykonawcy
Nazwa kryterium - liczba pkt Razem

1 - dostawa sprzqtu i

wyposa:2enia

medycznego do S[)

ZOZ Sierilce - Zadanie

nr1

Medtronic Poland sp. z

o,o.
Ul. Polna 11

00-633 Warszawa

L-Cena-60,00
2 - Parametry techniczne -

25.00
3 - Okres gwarancji - 5.00

80,00

SPZOZ. Si,edlce, sporz. Robert Misiak

mp Mlraslaw Ledkowkw


