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OGLOSZENIE
Dyrekcja Szpitala w Olawie, zgodnie z art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wiefi publicznych
(z p62n. zm ianam i), oglasza rozstrzyg n iqcie przetarg u n ieog ra niczonego na:

Dostawq sprzetu komputerowego, sprzet r biurowego i material6w eksploatacyjnych
znak sprawy ZOZIDZP lPNl 1 | 17

I Ofertv wvbrane:
zefo
ll Pozostale ofertv
zefo
lll. Ofertv odrzucone

@Jerzy,Suchodo|skiZdzis|aw,u|.Warszawska31/33,25-518Kie|cezzakresuzadanianr1,4,5na

2.

3.

podstawie art. gg ust. 1 pkt. 2 ofertajest niezgodna z SIWZ, gdyz Wykonawca nie podal terminu dostawy, kt6ry
byl jednym z kryteri6w oceny ofert,
WlADombrowiczSp6lkaJawna, ul. Pastewna 9,02-954 Warszawa zzakresuzadanianr4na podstawieart. 39
ust. lpkt.2olertajestniezgodnazSlWZ,gdyzWykonawcazaolerowalwpozycji6il9toneromniejszej
wydajnoSci stron, ni2 wymagal Zamawiaiqcy
KOMERS D.K. Kurpiel Sp J., ul. WolnoSci33, 58-500 Jelenia G6raz zakresu zadania nr 5 na podstawie art. 89
ust. 1 pkt. 2 ofertajest niezgodna z SIWZ, gdyz Wykonawca nie podal terminu dostawy, kt6ry byl jednym z
kryteriow oceny ofert,

lV. Zadania uniewa2nione

nr 1 - Tusze i tonery do drukarek (uzupelnienie)
nr 2- Komputery i monitory
nr 4 - Tusze, tonery, bqbnY
nr 6 - Opaski identyfikacyjne
nr 8 - Drukarki i urzqdzenia komputerowe
Na podstawieArt.93 ust.1.1 -niezloizono2adnel oferty niepodlegajqcejodrzuceniu

Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie
Zadanie

Zadanie nr 7 - No6niki optyczne
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 cena najkorzystniejszej oferty przewylsza kwotq jaka Zamawilqcy zamierzal
przeznaczy A na sfina nsowa n ie zam6wien ia

Wyniki dotyczqce pozostalych zadan zostanq ogloszone w terminie po2niejszym'
Dyrektor
Zespolu Opieki Zdrowotnej w Olawie
lek. med. Andrzej Dronsejko

K'l oR

roqtnej w Olavrtt'
L

med Andrzel

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Ksiggowo$i - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71 ) 30 l-13-16
Organizacja i Zarzqdzuie - +48 (7 | ) 301 - | 3-l
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Zam6wienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopalrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
lnformatyk - +48 (71) 301 -13-28

