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SPZOZ-ZP/9D/2017                                                                                              Kępno, dnia   14.09.2017r. 
      
 

WSZYSCY   UCZESTNICY  

postępowania przetargowego  

BIP, TABLIOCA OGŁOSZEŃ Zamawiającego 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 i 2, w związku z art. 91 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn.  zm. ), Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Kępnie zawiadamia, że rozpatrzono złożone oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa  odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych  
wraz z dzierżawą analizatora do badań równowagi kwasowo – zasadowej z kooksymetrią  dla  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie”. 
Wynik prac wraz z protokołem  przedstawiono Kierownikowi Zamawiającego, który zatwierdził  wybór 
następującej  oferty przetargowej: 

  Oferta nr 01 
   ROCHE  DIAGNOSTICS  POLSKA Sp. z o.o. 
    Ul. Wybrzeże Gdyńskie  6B 
    01 – 531  Warszawa 
    - wartość oferty brutto -   180 724,08 zł ( 60,00 pkt.) 
    - jakość – 40,00 pkt.  

  - termin wykonania zamówienia –  36 miesięcy od daty zawarcia umowy . 
  - termin płatności: 30 dni od daty wystawienia faktury 
 

  Z postępowania  nie wykluczono żadnego Wykonawcy  i nie odrzucono żadnej oferty  . 
  Uprzejmie dziękuję za złożoną ofertę i informujemy, iż  umowa zostanie zawarta z wybranym   
  Wykonawcą na podstawie art. 94 ust. 2pkt 1 ustawy Pzp. 
 
 
 
       /-/ Marian Olejniczak 
      Z-ca Dyrektora   SPZOZ w Kępnie 

ds. Ekonomiczno – Eksploatacyjnych 
 
 
 
 
 
Pouczenie  

Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo 
zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). W niniejszym postępowaniu odwołanie 
przysługuje jedynie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 1 ustawy Pzp.  

                                                                                                         

 


