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2016-9 Kardiotogia -2
Warszawa, 2016-10-26
Schron isko <lla Bezdom

Paluch 2
02-147 Wars;zawa

ny

ch ZwierzEt

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKOMYSTNIEJS;IEJ
OFERry

dot': postgpowania o udzielenie zanr6wienia pubricznego.
Numer sprawy: 2016-9.
zadania: kard ol og a-2
i

i

Nazwa

1' Dzialaiqc na podstawie art.92 ust. pr,t 1) Prawa
1

z:amowieh publicznych zamawiajqcy
o*osteRowaniu'wvbrano Jo Luri=".;n zam6wienia 'narkooystni;jJ;;

x}i",lT:i3ffJ#:yili?*t#
1) UstugiWeterynaryjnepawelGrudziriski,
ul. Nis;ka 64166,
Tomasz6w Mazowiecki

97 -200

Uzasadnienier wyboru:

z arl. 91 ust. 1 ustawy-zamowienia.
pzp, na podstawie

istotnych warunkow
.
Of;ft;
dnie ze wzorami opisanymi w Specyfit<ac1
W prowadzonym postgpowaniu zlo2ono nastqpujqce
oferty
Lp.:
1.

wykonawcy:
wykonawcy'
brutto:
cena:

Nazwa
Adres
Cena oferty
liczba pkt. w l<ryterium

usrugiweterynaryjne pawer Grudzi.ski
!! rytrt. a+taa,,-e?-200 Tomasz6w Mazowiecki
25 g2O zl
1OO

2' Dzial'dqc rra podstawie art' 92 ust. 1. pkt 2)
informuje, ze

vv

Prawa zam6wiren
prowadzonym postgpowanii ni:
.publicznych zamawiajqcy
iostari *yr,-rr,rr"ni Zadni
wykonawcy.

3' Dzialaiqc na podstawie art' 92 ust. 1 pkl 3) Prawa
zam6wien publicznych
informuje, 2e prowadz
w

onym postgpowaniu ni r zfstar/oorll.one
zadne oferly.

4' Podpisanie umowy mozliwe bgdzie po dopelnieniu
wszelkiclh formalno6ci.
Miejsce i termin podpis nia umowy zostanq
uzgodnione z wyronionym wykonawca.

ilr- [U'

zamawiajqcy

Srodki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji^zamawiajqcego: wykonawcy prz:ysrugujq
srodki ochrony prawnej
l
(Odwolanie, Skarga do Sqdu)

*oO* clynnoSci:

1)

wykluczenia wykonawcy z postgpowania o
udzierenie zam6wienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oterty
W pozostalyr:h przypadkach odwolanie nie przysluguje.
rowniez w terminie przewidzianvm do
wniesienia odwolania poinformowac

ItJ:*iH:.S;:
1)

;i""=,flf,3ffi,ir:f;o't"mi

ustawv czvnnosci podjqtej przez zamawiajqcego
w niniejszym
qcy jest zo,bowiqzany na podstawie
ustawy,

iu odwolanle.

nionej powyZej informacji:

5 dni od dnia
komunilrracji elektronicznel
ltat<s fuU foczia
zego pisma, jezeli zostalo ono przesiane

w

Informacje

do

i?T:[f|fi

"

e Srodk6w ochrony er.aryngj zn3l.dqqsig specyfikacji
istotnych warunkow
Dziate Vl Prawa zlamowien prori.il'].ir
"'siodki ""r.ri".v p,awnej,,, art. od

