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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Pafstwo,
W zwiEzku z zako6czeniem postqpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejsze.i oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wieri
Publicznych (t.j, Dz,U. z2OI9 r, poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dorstawq sprzqtu iwyposaienia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramach projektu "Poprawa
jakofci udzielanych Swiadczer{ zdrowotnych poprzez przebudowq Bloku Operacyjnego il Oddziafu

Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dostosowaniem infrastruktury oraz zakupem sprzqtu
medycznego oraz utworzenie Oddziafu Rehabilitacji Kardiologicznej stacjonarnej i dziennej wrazz

,doposaieniem w specjalistyczny sprzqt medyczny w SPZOZ w Siedlcach". Przetarg nr 2 .

i nfo rm uje m y, i2 najko r zystn i ejszq ofe rtq zl o,Ly la f i rm a :

Sterimed Sp. z o.o.
Ul.l\/lala 51208
05-300 Miiisk Mazowiecki
na: Zladanie nr 9 za cenq 49 200.00 zl
Uz:asadnienie wyboru:
najkorzystniejsza ofe rta

ro zlo2

Jednocze6nie informujemy, ze umowa w sprawie zam6wienia publicznego mo2e byi zawarla, z

zastrzr,.zeniem art. 183 ustawy Prawo Zamirwied Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 10 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zarnawiajqcy mo2e zawrze( umowq w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem terminu, o

kt6ryrn mowa prrwyzej, .jezeli zachodzq okoliczno6ci wymienione w art. 94 ust, 2 ustawy Prawo

Zam6r,vie6 Publicznych.
R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wylqcznire od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zam6wieri
Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zamdwienia lub
zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo
Zam6r,vie6 Publicznych przysluguje odwolanie, z zaslrze|eniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6r,viefi Publicznych. Odwofanie wnosi siq w terminach i formie, okreSlonych w art. 1,82 oraz art.
180 u:;t. 4 ustawv Prawo Zam6wieri Publicznvch.
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9 - dostawa sprzqtu i

wyposirzenra
medycznego do 5P ZOZ

Siedlcer - Zadanie nr 9

Sterimed Sp. z o.o.
Malit 61208

05-300 Mirisk Mazowiecki

1-Cena-60.00
2 - Parametry techniczne - 15.00
3 - Okres gwarancji - 5.00

80,00

9 - dostawa sprzqtu i

wyposir2enia

medycznego doSPZOZ
Siedlcer - Zadanie nr 9

Medicom Sp. z o.o.
M. Sklodowskiej - Curie 34
41-819 Zabrze

1-Cena-35.08
2 - Parametry techniczne - 25,00
3 - Okres gwarancji - 0.00

60,08

SPZOTa Siedlce, sporz. Robert Misiak
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