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Wykonawcy, którzy złożyli oferty

ZAW|ADOMlENtE O WYBORZE NAJKORZYSTNlEJSZEJ OFERTY

w zakresie zadania 3.4

Zgodnie z art.92 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz.U z 20L3r.,

poz. gO7 z późn. zm.) Zamawiający Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we

Włocławku, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

nieogra niczonego pn. ,, Pierwsze wyposażenie nowe! siedziby Wojewódzkiego aŚrodka

Medycyny pracy we Włocławku" ogłoszonego w BZP w dniu 02.12.2014r.pOd nr 249447 - 2Ot4

oraz na stronie internetowei http://www.womp.wloctawek.pl i tablicy ogłoszeń w/m znak sPraWY

zpl6l2o1,4, dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie zadania 3,4 są to
oferty złożone przez następujących Wykonawców:
Zadanie 3

Ofena nr 2,

Zakład Automatyki przemysłowej, UNI-PAR, Tadeusz Kalejta , Ul. Fioletowa 51470,781 Szczecin

Zadanie 4
Olerta nr 2.
Zakład Automatyki przemysłowej, UNI-PAR, Tadeusz Kalejta, Ul. Fioletowa 514,70,781 Szczecin

Zamawiający dokonał oceny iporównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu

izgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przy wyborze najkorzYstniejszej

oferty kierował się kryterium ceny -97%o oraz termin dostawy 3%,

Oferty wybranych wykonawców odpowiadają wszystkim wymaganiom określonym

w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2O!3r., poz.907 z poźn. zm,) oraz w

specyfikacji lstotnych warunków zamówienia, w oparciu o ustalone kryterium wyboru ofert

(uzyskaty najwyższą ilość punktów).

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Zadanie 3
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