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zawiadomienie o wyborze nai korzystniei szei ofertv

Na podstawie art. 9ż ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 sĘcznia, 2004 r . Prawo zamowień publicznych ( Dz, U.
z 2019 r. poz.1843), zwutej dalej Pzp; w imieniu,,Szpitala Powiatowego we Wrzęśni" Sp. z o.o. informuję,
ze w postępowaniu o udzięlenie zamówienia na zakup i dostawę USG wybranazostała oferta:

MIRO Sp. z o.o.
ul. Mińska 25B lok.U1, 03-808 Warszawa
cena wybranej ofeĘ 259 000,00 ńbrutto, parametry techniczne 50pkt,, okres gwarancji 24 mies.

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SIWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia29 sĘczniaż004 r. -
Prawo zamowień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1843),

Na podstawie art. 94 ust, 1 pkt. 2 i aft. 94 ust 2 pkt. Ia ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz, U . z ż0l9 r, poz, 1 843), informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą
mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności.
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streszczenie ocenv i porównania złożonvch ofert
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1 MIRO Sp. z o,o.
ul. Mińska 25B lok.U1, 03-808
Warszawa
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