
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302
rvwrv.pogglowie. bialvstok.p1; sekretariat@WSDLbialystok.pl;

BiĄstok, dnia 23 śyczniażOżl r.

Wykonawcy biorący udzial
w postępowaniu na usługę kompleksowego

sprzątania pomieszczeń budynku
sp zoz wspR w Białvmstoku

EoP.332.25.19

DOTYCZY: postępowąnia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w Wbie przetąrgu

nieograniczonego na usługę kompleksowego sprzqtania pomieszczeń budynku SP ZOZ WSPR
w Białymstoku.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w BiĄmstoku, na podstawie aft. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sĘcznia ż004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z póżn. zm.), [dalej jako: pzp]

informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

' Wpłnęły 2 oferĘ:
Oferta nr 1/20 złożona przez firmę ,,SOLCOM-BAYARD" Sp. z o. o., ul. Janickiego 20b,60-542
Poznań - w toku badania ofert ofercie przyznano 98,69 pkt (60 pkt w kryterium cena, 38,69 pkt w
kryterium aspekty spoleczne) na l00 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

CENA oFERTowA _ 60%
ASPEKTY SPOŁECZNE _ 40o/o

Oferta nr 2l2O ńożona przez flrmę Naprzód Service Sp. z o. o., ul. Traktorowa 126,91-204 Łódż-
w toku badania ofeń ofercie przyznano 83,43 pkt (43,43 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium
aspekty społeczne) na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

CENA OFERTOWA_60%
ASPEKTY SPOŁECZNE - 40Yo

Jako naj korzystniej sza została wybrana oferta firmy ,,SOLCOM-BAYARD' Sp. z o.o.,
ul. Janickiego 20b, 60-542 Poznań, gdyż oferta ta otrzymała najwższą ilość puŃtów w
krlteriach będących podstawą oceny ofert spośród waijnych ofert złożonych w niniejszym
postępowaniu.

Umowa w sprawie zamó\łienia publicznego zostanie zawaIta ńe wcześniej niż przed
upływem terminów, o których mowa w ań. 94 ust 1 pkt 2 pzp, tj. nie wcześniej niż 29.07,20ż0 r.

IIWAGA: Bardzo prosze o potwierdzenie otrzvmania ninieiszego pisma emailem:
przetargi@Iryspr.bialvstokpl.
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