
Sa modlziel ny Pu blir:zrtpy Za klad Opflekf, Zd rorllrolnej
Kiliriskiego 29

08-1101 Siedlce
Pismo: sprzqt 20t9l34

PROSTOWANIT| DO P O W II A D O M I E N I A

Siedlce dnia : 2019-10-07

o wyhorze rnqjkorzystn[ejszej oferty

Szanowni Pafistwo,

Zamauriajqr:y moze zlwrzec umowQ w sprawje zarn6wienia publicznergo przed uprlywelm terminu, o

kt6rym nlowa powy[ej, je2eli zachodzq ol<oliczno6ci wymienione w art,94 ust.2. ustawy Prawo

Zam6vvieri Publiczny(h.

na SPZOZ S ed c€, sporz. Rf bert

W zwiqzku z zako
procedlurze prowad
Publicz:nych (t.j. Dz, I

Dostawe sprzqtu
jako6ci udzielanyr:l

Anestezjologii i

medycznego oraz u

doposa

Zamarariajqcy dokon
26.09

XMED Sp. z o"o,

Prosz:ew A 13

07-1X0 Gnqbk6w
na: Ziadanie nr L4 z

Uzasadnienie wybc

naikc,rzvstnieisza o

Streszczenie

czeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
lne,j na podstawie us;tqwy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prilwo,Zam6wieri
, z 20L8 r. poz.1986 z p62n. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

wyposaienia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa
Swiadczef zdrowotnych poprzez przebudowq Bloku Operacyjnep;o i Oddziatu
rtensywnel' Tera pii z dostosowa niem i nfrastnu ktu ry orirz za l<u pe rn sprzqtu
worzenie Oddziafu Relrabilitacji Kardiologicznej stacjonarnerj i dziennej wrazz
eniem w specjalistycz:ny sprzet medyczny w SPZIOZ w Siedk:ach",
je sprostowania zawiadomiernia o wyborze nerjkorzystniejr;zej oferty z dnia
iu nr l-4. Prawidtowa tre6i brzmi:

cenq 106 380.00 zf

u:

tna

nia zlo2onych ofert
Zadanie czqSciowe Nazwa iadrers Nazwa kryteriurn - liczba pkt llazem

'J.4 - Zzrdanie nr 1"4 XMED Sp, z o,rc.

Proszew A 13

07-IIO Grqbk6w

l--Cena-60.00
2 - Parametry techniczne -
25.00
3 - 0kres gwarancji - 0.00

85,00

Zmiana podanej cen'
jedynq wer2nq oferta

Jednocze$nie inforn
zastrzer2eniem art, 1
dnia przeslania ninie

nie wplywa na punktacjg i wyb6r na.ikorzystniejszej oferty', \A/ytrrana oferta jest

r postqpowaniu.

jerny, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego rnoze by6 :tawarta, z

! ustawy Prawo Zam6wief Publicznych, w terminie nit-' kr6tszym ni2 15 dni od
zego zawiadomienia o wybor;ze najkorzystniej:;zerj oferty.

llStro Misiak


