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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr cRZP/lPolEN14l17 Nazwa
zadania Dostawa chromatografu cieczowego.

1.DziałĄąc na podstawie ań' 92 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, że W prowadzonym postępowaniu wybrano do realizaĄi zamówienia
n aj ko rzyst n i ej szą of e ńę złoŻoną przez wy ko n awcę.

,,SHlM - POL A.M. Borzymowski" E. Borzykowska-Reszka, A. Reszka Sp. Jawna
ul. Lubomirskiego 5, 05-080, lzabelin

Uzasadnienie wyboru:

oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art' 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie
kryteriów oceny ofeń określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. ofeńa
otrzymała na1wyŻszą liczbę punktow tj' 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące ofeńy

,,SHlM - POL A.M. Borzymowski" E. Borzykowska-Reszka, A. Reszka Sp. Jawna
ul. Lubomirskiego 5, 05-080, lzabelin

2.Działając na podstawie ań' 92 ust. 1 pkt. 2)Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni Żadni wykonawcy'

3' DziałĄąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający
informuje, ze W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty'

5. Podpisanie umowy mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą., W zakresie
poszczególnych zadań.

Środki ochrony prawnej

od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
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(odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej ofeńy

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca moŻe równiez w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformowaÓ
zamawiĄącego o:

1) niezgodnej z pzepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego W
niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyzej informacji: 5 dni od dnia
przesłania niniejszego pisma przy użyciu środkow komunikacji elektronicznej (faks lub
poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jezeli zostało ono
przesłane w inny sposÓb.

lnformacje dotyczące środkow ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale Vl Prawa zamówień publicznych ,,Środki ochrony
prawnej'', ań. od 179 do 198g.
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