Zaklad Opieki Zdrowotnej
Kilirf,skiego 29
08-110 Siedlce

Pismo: meble/28712019

Siedlce dnia: 2019 -I 1 -21

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej

oferty

Szanowni Paflstwo,

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowren
Publicznych (tj. Dz.U. z20l9 r.poz.1843) wtrybie przetargu nieograniczonegona'.
Wykonanie, dostawa i montaZ mebli na wymiar
i

nfo rmuj em

y, iZ najkor zy stniej szy o fert g zlo Zyla fi rm a :

ALL MED Kinga Jakubas
ul.

ugar[ska 16
61-308 Poznafi
tr

zacenQ 40 431.95

zl

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniej sza ofefia
Streszczenie oceny i por6wnania zlo\onych ofert
Zadanie czgSciowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

I - wykonanie, dostawa i
montaz rnebli na wymiar

ALL MED Kinga Jakubas

1-Cena-60.00

ul. tr ugaiska l6
61-308 Poznari

2 - Termin wykonania - 20.00
3 - Okres gwarancji - 20.00

1 - wykonanie, dostawa i
monta2 mebli na wymiar

PPHU Studio 7

1 - Cena- 57.57
2 - Termin wykonania - 18.67
3 - Okres gwaranc-ji - 20.00

Mi4sowa

19

28-305 Sobk6w
1 - wykonanie, dostawa i
monta2 mebli na wymiar

Clobal Propery lnvestment

1-Cena-57.52

Sp6lka Akcy.jna
ul. Bagno 21176
00-l 12 Warszawa

2 - Termin wykonania - 11.20
3 - Okres gwarancji - 20.00

1 - wykonanie, dostawa i
montaz mebli na wymiar

TRONUS Polska

1-Cena-8.67

Ordona 2'A'

2 - Termin wykonania - 9.33
3 - Okres gwarancji - 20.00

ul-23 / warsT,awa

W toku postQpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce ofefiy:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres
wvkonawcv:

Uzasadnienie odrzucenia oferfy:

0

Sprawg prowadzi

-

Anna Jastrzgbska

tisi;rzt:tt

s'::t:

Razem

100,00

q6

)4

88,72

3

8,00

Zamawiajqcy wykluczyl z postgpowania:

Ln.:

Nazwa i adres wvkonawcv:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy

:

0

JednoczeSnie informuj emy,2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze byt zawarta,
z zastrzeheniem art. 183 ustawy Prawo Zamowief Publicznych, w terminie nie kr6tszym niz
5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZamawiajEcy moae zawrzed umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem
terminu, o kt6rym mowa powyZej, jeheh zachodzq okolicznoSci wymienione w art, 94 ust. 2
ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych.

R6wnoczesnie zawiadamiamy, iz wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zam6wief Publicznych czynnoSci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowi4zany ra
podstawie ustawy Prawo Zarrowrcn Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzehemem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie,
okreSlonych w art. I82 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
DY REKTO.R

$TAR$,
Sprawg prowadzi

-

Anna Jastrzgbska
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