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POWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej

oferty

Szanowni Pafstwo,

W zwrqzku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowief
Publicznych

(tj. Dz.U . 22019 r. poz. 1843)

w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawa aparatu EEG
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W toku postgpowania odrzucone zostaLy nastgpuj4ce oferty:

Lp.:

Nr oferfy, n

z;wa i adres
wvkonawcv:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0
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Zamawiaj 4cy wykluczyl z postgpowania:

Nazwa i adres
wvkonawcv:

Lp.:

Uzasadnienie wykluczenia wykonawcy

:

0

Jednoczesnie informuj emy,2e umowa

z

w sprawie zam6wienia publicznego moze byc zawarta,

zastrzeaeniem art. 183 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

w terminie nie l<rotszymni?

5 dni od dnia przeslania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiajqcy moae ztwrze| umowg

w

sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem

w

terminu, o kt6rym mowa pov,ryZej,je2eli zachodzq okolicznoSci wymienione

art. 94 ust. 2

ustawy Prawo Zamowiei Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy,

i2

wylqcznie od niezgodnej

Zamowieh Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjgtej

zam6wienia

lub

zanrechania czynnoSci,

z

w

przepisami ustawy Prawo
postgpowaniu

do kt6rej Zamawiaj4cy jest

o

udzielenie

zobowrqzany na

podstawie ustawy Prawo Zamowreh Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzehenrem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamowieh Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach

i formie,

okreSlonych w ar1. I82 onz arl. 180 ust. 4 ustawy Prawo ZamowienPublicznych.
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