
 
Siedlce, dnia 25 marca  2014 roku 

 
OA/272/PN/2/11/46/14 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego mającego na celu udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług medycznych  
w zakresie wydawania orzeczeń podczas udziału w posiedzeniach zespołów orzekających  
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siedlcach ogłoszonego w dniu 
13 marca  2014 roku - numer ogłoszenia: 53799 – 2014, część 1. , część 2. i część 3. 
 

 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 709. z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia,  

że w ww. postępowaniu wybrano najkorzystniejsze oferty. 

 

W części 1. postępowania wybrano ofertę złożoną przez: 
Specjalistyczna Praktyka Lekarska 

Andrzej Drozdowski 
ul. Żwirowa 65, 
08-110 Siedlce 

 
Podczas oceny oferta otrzymała  łącznie 100 pkt., w kryterium cena oferta otrzymała  60 pkt 

oraz w kryterium termin realizacji zamówienia 40 pkt. 

 

W części 2. postępowania wybrano ofertę złożoną przez:  

Specjalistyczna Praktyka Lekarska 
Andrzej Drozdowski 

ul. Żwirowa 65, 
08-110 Siedlce 

 

 Podczas oceny oferta otrzymała  łącznie 100 pkt., w kryterium cena oferta otrzymała  

60 pkt oraz w kryterium termin realizacji zamówienia 40 pkt. 

 

W części 3. postępowania wybrano ofertę złożoną przez: 

Praktyka Lekarska Ogólna 

Jerzy Kamiński 
ul. K.Wallenroda 20 

21- 400 Łuków 

 Podczas oceny oferta otrzymała  łącznie 100 pkt., w kryterium cena oferta otrzymała  

60 pkt oraz w kryterium termin realizacji zamówienia 40 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru ofert:  

 Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Oferty nie podlegają odrzuceniu. Podczas oceny oferty otrzymały maksymalną liczbę 

punktów w zastosowanych kryteriach: 60% cena oraz 40 % termin realizacji zamówienia.  

W każdej ze wskazanych części zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta. 

 
 Jednocześnie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 4 Ustawy, Zamawiający informuje,  
że umowa na realizację zamówienia może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie  
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

/-/ Maria Gadomska 

Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 

w Siedlcach 


