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S am o dzielny Publiczny Zal<lad O pieki Zd rowotnej
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Pismo: ASG/320/2020 Siedlce dnia: 2020-08-14

POWIADOMIENIE
o wyborze najkorrystniejszej oferty

Szanowni Pafstwo,

W zwiqzku z zakoiczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zam6wien
Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r. pot.1843) w trybie przetarg nieograniczony na:

dostawa aparatu USG

informuj emy, i2 najkor zystni ej s z4 of ertg zlo Lryla fi rm a :

Yal Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno6ci4

ul. Fabryczna 14

26-670 Pionki

na: dostawa aparatu USG za ceng270 000.00 zl

Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta

Streszczenie oceny i por6wnania zlohonych ofert

Nr

ma
tu

Nazwa i adres
wykonawcy

Q.{r ofeffy)
Cena

JakoS
Okres
gwara
ncji

Razem

1

Yal Sp6lka z ograniczotq
odpowiedzialnoSci4

ul.Fabryczna74
26-670 Pionki

(1)

60,00 30,00 10,00
100,00

W toku postgpowania odrzucone zostaly nastgpuj4ce oferty:

Lp.: Nr oferty, n zwa i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia oferfy:

0

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska



Zamaw iaj4cy wykluczyl z postgpowania:

Lp.: Nazrva i adres wvkonawcv: Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy :

0

Jednocze6nie informujemy, 2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moile by6 zawarta, z

zastrze2eniem ar1.. 183 ustawy Prawo Zam6wiei Publicznych, w terminie nie kr6tszym ni2 5 dni od

dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajqcy moLe zawrzed umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed upfurruem terminu, o

kt6rym mowa powy2ej, jezeli zachodz4 okolicznoSci wymienione w ani.. 94 ust. 2 ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.

R6wnocze$nie zawiadamiamy, i2 wyl1cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamowief.

Publicznych czynno6ci Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub

zaniechania czynno$ci, do kt6rej Zamawiaj1cy jest zobowi4zany na podstawie ustawy Prawo

Zamowief Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrze2eniem afi. 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zamowieh Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie, okreSlonych w art. lB2 oraz art.

180 ust, 4 ustawy Prawo Zam6wiefi Publicznych.
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