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Samodzielny Publiczny
Kilifskiego 29
08-110 Siedlce

Zaklad Opieki Zdrowotnej

Pismo : derynfekcj a /286 /2019 Siedlce dnia: 2019-ll-14

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Paristwo,

W zwi4zku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowieit
Publicznych (t j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa Srodk6w derynfekcyj nych

informujemy, i2 najkorzystniejsz4 ofertg zlo2yla firma:

BIALMED

ul. Kazimie rzow ska 46 I 48

02-546 Warszawa

na: zadanie 7 za cenE 37 982.65 zl

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta

BIALMED

ul. Kazimie rzow ska 46 I 48

02-546 Warszawa

na zadanie 2 za cenE l2l 976.73 zl

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta

Stre s zczenie o ceny i por6wnani a z\o2ony ch ofefi

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)

Cena Cena
Termin
dostaw

Termin
dostaw Razem

BIALMED
ul. Kazimierzowska 46148

02-546 Warszawa
fi)

60,00 0,00 40,00 0,00 100,00

2

BIALMED
ul. Kazimierzowska 46148

02-546 Warszawa
(l)

0,00 60,00 0,00 40,00 100,00
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W toku postgpowania odrzucone zostaty nastgpuj4ce oferty:

Lp.: Nr oferty, nLTwL i adres
w.vkonawcv:

Uzasadnienie odrzucenia ofertv:

0

Zamaw iaj 1cy wykluczyl z p o stgp owania :

Ln.: Nazwa i adres wvkonawcv: Uzasadnienie wvkluczenia wvkonawcv:

0

JednoczeSnie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moZe by6 zawarta, z

zastrzeheniem art, 183 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, w terminie nie kr6tszym niZ 5 dni od

dniaprzeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiaj4cy moZe zawrzed umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed upl5.rvem terminu, o

kt6rym mowa powylej, jeLeli zachodz4 okoliczno5ci wymienione w art. 94 ust, 2 ustawy Prawo

Zam6wieh Publicznych.

R6wnocze6nie zawiadamiamy, i2 wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowieh

Publicznych czynno(ci Zamawiaj1cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynno6ci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wieh Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeheniem aft. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wiefr Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie, okre$lonych w art. 1,82 oraz aft.

180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wiefPublicznych.
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