SCHRONISKO DLA
BEZDOMNYCI-I ZWIEP*Z4T
02-147 Warszawa, ul. Paluch 2

tel. 22 868 05 34 wcw. 1; fax w'ew, 4

-l-

2019-4.2
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ZA

IENIE

O VVYI3ORZE NA.IKO

IEJSZEJ OFERTY

dot.: postgpowania o udzielenie zam6wienia

licznego. Numer sprawy: 2019-4J2.

zadaria: Sterylizacja i kastracja ps6w i kotow

1. Dziallqc na podstawie art. 92 ust. 1

pkt.

informuje, 2e w prowadzonym postgpowaniu
ofertg Ao2onq przez wykonawce:

)

Frawa zam6wien publicznyah zanrawiaj
ano do real izacji zamowienia najl,iorzystnielj

Przychodnia

Tomasz G6rny

ka29a

sza wybrana

zostaNa

oceny ofert okre6lonych
nSwy2szq liczbg punktow
warunk6w zam6wienia.

Sprecyfik

tj.

100

nym postgpowaniu zlo2ono nas

Przychodnia
ul. Raclawicka
E0.190,00 zl

t"

i

z

art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na
istotnyc;h warunkow zam6wienia.
nie ze wzorami opisanymi w Speeyfi
oferty

aryjna Tomasz G6rny

3. Dzialajqc na podstawie art. 92 ust.

1

informuje o odrzuceniu z udziiafu w postqp

W prowadzonym postgpowaniu odrzucon

Lp.:

1

Nazwa wykonawcy:
Chelmi6ska-Walerzak
Adres wykonawcy.
ul. Ptockr
01-231Warszawa
Nr zadania:
Uzasadnienie faktyczne odrz:ucenia: trer
warunk6w zam6wienia
w formularzu cenowym w poz. od 3 do 6 zlostaly
Uzasadnienie prawne odrzucenia: art. 8g ust. 1

Srodkiochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiajqcego,
(Odwotanie, Skarga do Sqdu) wobec czynnoSci:
1) wykluczenia wykonawr:y z postgpowania
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
pozostatych
przypadkach odwofanrie nire
W

Wykonawca moZe r6wniez w terminile
zamawiajqcego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy
postqpowaniu, lub
2) zaniechaniu czynno6ci, do ktorej
na kt6re nie przysluguje w niniejszym
Termin wniesienia odwolania / przeslanla
przeslania niniejszego zawiadomienia przy u
dni od dnia przeslania niniejsz:ego pisma, je2eli
Informacje dotyczqce Srodk6w ochrony pnawnej
zam6wienia oraz w Dziale Vll Prawa zarn6wien
179 do 1989.

t,

ilo6cizab[egow
. 2l Us,tawy PZP

przyslugujq Srodki ochrony
udzielenie zamowienia;

nym rJo wniesienia odwolania

i podjgtej przez zamawiajqcego w

ni

jest zobowiqzany na podstarnrie ustawy,
u odwolanie.

powyzej informacji: 5 dni od r:
$rodkow komunikacji elektronicznej,. lub
ono przeslane w inny spos6b.
jdujq siq wSpecyfikacji istotnych warunl
blicznych ,,Srodki ochrony prawnej", art.

