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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

Zamawiaj cy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku informuje, i  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego o warto ci 

szacunkowej poni ej 14.000 euro (netto) pn. „Wykonywanie us ug informatycznych  

w Samodzielnym Publicznym Zak adzie Opieki Zdrowotnej PRO FAMILIA  

w Radomsku”, prowadzonym w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówie  Publicznych, zgodnie z zapisami 

Zarz dzenia Nr 1/2012 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej  

w Radomsku z dnia 30. czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu ramowych 

procedur udzielania zamówie  publicznych, których warto  szacunkowa nie przekracza 

równowarto ci w z otych kwoty 14.000 euro netto”, do dnia 23 pa dziernika 2013 r. do  

godz. 1200 do  siedziby  Zamawiaj cego  wp yn a  1  poni sza  oferta,  która  zosta a  uznana  za  

najkorzystniejsz  dla realizacji zamówienia: 

MP SYSTEM us ugi informatyczne 

Pawe  Majewski 

ul. Jagiello ska 57/29 

97-500 Radomsko 

 z oferowan  cen  brutto – 2.800,00 z /1 m-c 

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Zgodnie z przepisami art. 72 ust. 2 oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo  Zamówie  Publicznych  oferta  z ona  przez  ww.  Wykonawc  zosta a  uznana  za  



najkorzystniejsz  dla realizacji zamówienia, w wietle kryterium oceny ofert: „najni sza 

cena”. Spe ni a ona wszelkie warunki udzia u w post powaniu, uzyska a pozytywn  ocen  

formaln  i merytoryczn  oraz zosta a zaakceptowana przez Komisj  Konkursow . 

Wybrany Wykonawca obowi zany jest skontaktowa  si  z Zamawiaj cym w sprawie 

podpisania umowy w terminie do dnia 31. pa dziernika 2013 r. 

Dzi kuj  za udzia  w post powaniu.  

 

 

 

 

Dyrektor  
SP ZOZ PRO FAMILIA 

w Radomsku 
/-/ lek. med. Iwona Wajand 

24.10.2013 r. 

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Do wiadomo ci: 
1. MP Us ugi Informatyczne 

Pawe  Majewski 
ul. Jagiello ska 57/29 
97-500 Radomsko 

2. a/a 
  


