
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
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Białystok, dnia 1 kwietnia 2020r.

Wykonawcy biorący udzial
w postępowaniu na dostawę
jednorazowych elektrod
wielofunkcyjnych

EoP.332.7.ż0

DOTYCZY: postępowąnią o udzielenie ząuówienią publicznego prowadzonego w ttybie przetąrgu

n i e o gr a n i cz o n e go n a do s t aw ę j e dnor az owy c h e l e kt r o d w i el ofunkcyj nyc h

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZY§TANIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCIACH 1 - 3

Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

w Białymstoku na podstawię ań, 92 ust. 1 pkt l ustawy Z dnia 29 sly9zniaż004l. Prawo Zamówięń publicznych

(Dz,IJ. z2019 r. poz. 1843 tj. zpóżn. zm.), [dalej jako: Pzp] informuje, iż w niniejszym postępowaniu:

W części l wpłynęly 4 oferty:
oferta nr 1/20 złożona przez firmę CARDINAL HEALTH POLAND Sp, z o.o., Rondo oNZ 1,00-124

Warszawa - W toku badania ofęfi ofercie przyznano 92 pkt (60 pkt w kryterium cena, 32 pkt w kryterium

t€rmin dostawy) na l00 mozliwych do otzymania w następujących kr},teriach:

CENA oFERToWA,_ 60 yo

TERMIN DOSTAWY _ 40vo

oferta W żlż0 ńożona przez firmę STRYKER PoLsKA Sp. z o.o., u|. Poleczki 35, 0ż-822 Warszawa - w

toku badania ofeń ofelcie przyznano 71,20 pkt (31,20 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium t€rmin

dostawy) na l00 możliwych do otrzymania W następujących kryeriach:

CENA OFERTOWA_60 yo

TERMIN DOSTAWY_40%

oferta nr 4/20 złożona plzez finnę MEDEN_INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów 2,75-841 Koszalin - w toku

badania ofęrt olęrci e przyznano 55,52 pkt (23,52 pkt w kryt€rium cena, 32 pkt w kryterium termin dostawy)

na l00 możliwych do otlzymania w następujących kyteliach:
CENA oFERTow A _ 60 o/o

TERMIN DOSTAWY _ 40%

of€rta nr 5/20 Zlożona plzez firmę SINMED Sp. z o.o., u|. Graniczna 32b, 44_178 Przyszowice - W toku

badania ofert ofercie przyznano 95,85 pkt (55,85 pkt w kryterium cena,40 pkt w kryterium terrnin dostawy)

na 100 możliwych do otlzymania w następujących k}tęriach:

CENA oFERTowA,_ 60 y.
TERMIN DOSTAWY _ 40%
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Katarzyna Zalewska
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Jako najkolzystniejsza w części 1 została wybrana ofeńa firmy SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b,

44-118 Przyszowice, gdyż oferta ta otrzymała najwyższą ilość punktów w k}tęIiach będących podstawą oceny

ofefi spośród waźnych ofelt złożonych w niniejszym postępowaniu.

W części 2 wplynęly 3 oferty:
Oferta nr l/20 złożola przez firmę CARDINAL HEALTH POLAND Sp. z o.o., Rondo ONZ l, 00-124

Warszawa - w toku badania ofert ofęrcię plzymalo 87,87 pkt (55,87 pkt w kryterium cena, 32 pkt w
kryterium termin dostawy) na l00 możliwych do otlzymania w następujących kĄĄęriach:

CENA oFERTowA_ 60 vo

TERMIN Do§TAwY _ 40%

Oferla nr 4120 Złożona pnez firmę MEDEN-INMED Sp. z o.o,, ul. wen€dów 2, 75-841 Koszalin - W toku

badania ofert ofęrcie przyznano 57,27 pkl (25,21 pkt w kryterium cena, 32 pkt rv kryterium termin dostawy)

na 100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

CENA oFERTowA_ 60 o^

TERMIN DOSTAWY _ 40%

Oferta nr 5/20 ńożona plzez firmę SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b,44-118 Przyszowice - w toku

badania ofert ofercie przyznano 100 pkt (ó0 pkt w kryterium cena,40 pkt w kryterium termin dostawy) na

100 możli*ych do otrzymania w następujących kryteriach:

CENA oFERTowA_ 60 o/o

TERMIN DosTAwY _ 40%

Jako najkorzystniejsza w części 2 Została Wyblana oferta firmy sINMED Sp, z o.o., ul. Graniczna 32b,

44-118 Przyszowice, gdyż ofęńa ta otrzymała aajwyższą ilość punktów w kryłeriach będących podstawą oceny

ofeń spośIód waźnych ofert złożonych w ninie.jszym postępowaniu,

w części 3 wpIynęly 3 oferty:

Q&E4-ry_940 zło żor'a przez firmę Resculine Sp. z o.o., ul. Kokosowa 6'714,65-120 Zielona Góra - w toku

badania ofeń ofercie przyznano 19,05 pkt (19,05 pkt w kryterium c€na,0 pkt w kryterium termin dostawy)

na 100 możliwych do ofirymania W następu.jących kryteriach:

CENA OFERToW A,_ 60 "/o

TERMIN DOSTAWY _ 40%

oferta ft 4120 ńożona przez firmę MEDEN-INMED Sp. z o.o., ul. Wenedów ż,15-841 Koszalin - w toku

badania ofet ofercie przyznano 60,9ż pkt (28,92 pkt w kryterium cena, 32 pkt w kryterium termin dostawy)

na 100 możliwych do otrzymania W następujących kryteriach:

CENA oFERToWA_ 60 vo

TERMIN DOSTAWY_40%

oferta nr 5/20 złożona prZęZ firmę SINMED Sp. z o.o., ul, Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice - w toku

badania ofert ofercie przyznalo 100 pkt (60 pkt w kryterium cena, 40 pkt }Y kryt€rium termin do§tawy) na

100 możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

CENA OFERTOW A _ 60 o/o

TERMIN DOSTAWY _ 40%

Dział
Organizaryjno-Prawny

Katar4mą Zalewska
specialista ds. olganizacyjnych

85 66 37 345

k.zalewska@wspr.bialystok,pl
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Jako najkorzystniejsza w części 3 została wybrana oferta firmy SINMED Sp, z o.o., uI. Graniczna 32b,

44-178 Przyszowice, gdyż oferta ta otr4łflała najwyższą ilość punktów w kryeriach będących podstawą oceny

ofert spośród wżnych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Umowy w sprawie zamówienia publicznego w Części 1, 2 i3 Zostaną Zawarte nie wcześniej niż przed

upływem telminów, o których mowa w ań. 94 ust l pK 2 pzp, tj. nie wcześniej niż 08.04.2020r.

UwAGA: Bardzo pro§ze o Dotwierdzenie otrzYmania ninieiszego pisma emailem:

orzeta rgi@)rvsDr.bialystok.pl.
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