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Pismo : o dcrynniki -r dzierZ,aw a/325 I 2020 Siedlce dnta: 2020-09- 1 I

POWIADOMIENIE
o rvyborze naj korzystniejszej oferty

Szanowni Paristwo.

W zwiqzku z zakonczeniem postgpowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w
proceduze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien
Publicznych (tj. Dz.U. 22019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na:

dzieriLawa aparatu do automatycznej analizy moczu wyposaZonego w UPS wraz z
paskami do oceny parametrr5w fizyko-chemicznych

info rmuj emy, 12 najkor zy stni ej s z4 o fert g zl o Zyla fi rm a :

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa

za ceng 37 691.85 zl

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta

Stre szczenie o ceny i p or6wnan ia zNo Zony ch o fert

Nr
tem
atu

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr ofeny) Cena

Termin
wykon

ania
Razem

1

Roche Diagnostics Polska Sp. z
o.o.

Bobrowiecka 8

00-728 Warszawa
(1)

60,00 40.00 100,00

W toku postgpowania odrzucone zostaLy nastgpuj4ce oferty:

Lp.: Nr oferty, nazwn i adres
wvkonawcv: Uzasadnienie odrzucenia oferty:

0

Sprawg prowadzi - Anna Jastrzebska

tailTzgbska



Zamawiajqcy wykluczyl z po stgpowania:

Lp.:
Nazwa i adres
wvkonawcY:

Uzasadnienie wykluczenin wykonawcy :

0

Jednoczesnie informuj emy,2e umowa w sprawie zam6wienia publicznego moze byd zawarta,

z zaslrze1eniem art. 183 ustawy Prawo Zam6wrch Publicznych, w terminie nie l<r6tszym nr?

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

Zamawiajqcy moZe zawrze| umowg w sprawie zam6wienia publicznego przed uplywem

terminu, o kt6rym mowa pov,ryZej, je2eli zachodzq okolicznoSci wymienione w art. 94 ust. 2

ustawy Prawo Zamowief- Publicznych.

R6wnoczeSnie zawiadamiamy, iZ wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zar16wien Publicznych czynno6ci Zamawiaj4cego podjgtej w postqpowaniu o udzielenie

zam6wienia lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowrqzany na

podstawie ustawy Prawo Zam6wien Publicznych przysluguje odwolanie, z zastrzeleniem art.

180 ust. 2 ustawy Prawo ZamowtenPublicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie,

okreslonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo ZamowienPublicznych.
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