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Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu na dostawę
ambulansów medycznych

EoP.332.11.20

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieogranicz onego na do s tawę ambulans ów medy czny ch

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający, Samodzielny Publiczny ZahJad Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego w Białyrrrstoku na podstawte art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 tj. zpóźn. zm.), |dalejjako: pzp] informuje, iż w
niniej szym postępowaniu:

WpĘnęła l oferta:

Oferta nr 1 złożona przez firmę Zeszuta Sp. z o.o., ul. Tużycka 8, 03-683 Warszawa, w toku

badania ofert, ofercieprzyznano 68 pkt.

. 60 pkt w kryterium cena ofertowa brutto

o 0 pkt w kryterium Termin dostawy

L.p. Parametry niewymagane, dodatkowo punktowane Ocena

l Długość przedziŃu medycznego powyzej 3,00m,
Mierzona zgodnie znormą PN-EN 1789

3 pkt

1 Ptzędłużona, nieodpłatna gwarancj a na zabudowę
medyczną 2 pkt

3. Automatyczna skrzynia biegów 2 pkt

4. Srednica kół w transporterze noszy głównych 0 pkt

5.

Montaz drukarki opisanej w pkt. XIII c. Opisu Przedmiotu
Zamów ienia przy pomocy dedykowanego uchwytu na
podłodze w kabinie kierowcy w sposób bezpieczny,nie
utrudniający przechodzenia z kabiny kierowcy do
przedziaŁł medycznego i bezproblemowej obsługi z fotela
Dasażera orzy zaoiętvch oasach bezoieczeństwa

1 pkt

sUMA 8 pkt.
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W niniejszym postępowaniu Wykonawca mógł otrzymac 100 punktów w następujących kryteriach:

o Cena ofertowa brutto - 60%

. Termin dostawy (D"D - 30 %

o Parametry techniczne oferowanych pojazdów- (P) 10%

J ako naj ko r zy stniej sza zo stŃa wybrana o ferta f irmy :

Zeszuta Sp. z o.o. ul. Tużycka 8,03-683 Warszawa

Uzasadnienie: W niniejszyrrr postępowaniu wpłynęła jedna oferta. W trakcie prowadzonego \
postępowania ustalono, ,że złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wyniku przeprowadzonej \
oceny oferta uzyskała 68 pkt. Ustalono, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia '. ,

Dzial Katarzyna Zalewska

85 66 3,7 345

k;gjgu.s ką@ wĘtlią]$lsŁłl

L.p.
Parametry niewymagane, dodatkowo
punktowane

Ocena

1

Długość przedzidlt medycznego powyżej 3,00m,

Mięrzona zgodnie z noffną PN-EN
I789+M:ż0I5-0I
pkt I. 4. Opis Przedmiotu Zamówienia

TAK/NIE
3,00m - 0 pkt.
największa wartość - 3 pkt.
pozostałe: proporcjonalnie wg wzonr:

długośó przedziŃu medycznego ambulansu badanej

oferty x 3
najdłuższa zaoferowana długośc przedziŃu
medycznego ambulansu

2.

Przędłużona, nieodpłatna gwarancja na

zabudowę medyczną.

pkt XV[.4. Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonawca w tym kryterium moze uzyskać ż punkty

w przypadku zaoferowania okresu gwarancji na

zabudowę medyczną wynoszącego 48 miesięcy od

daty podpisania protokoŁu zdawczo - odbiorczego lub

0 punktów w przypadku zaoferowania okresu

gwarancji wynoszącego mniej niż 48 miesięcy.

Minimalny okres gwarancji na zabudowę medyczną

wynosi 24 miesiące.

3.
Automatyczna skrzynia biegów.

pkt.III. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia
TAK- 2 pkt.
NIE - 0 pkt

4.
Srednica kół w transportęrze noszy głównych.

pkt. XV.4 Opis Przedmiotu Zamówienia
>180 mm - TAK- 2 pkt.
NIE - 0 pkt

5.

Montaż drukarki opisanej w pkt. XIII c. Opisu
Przedmiotu Zamówienił przy pomocy

dedykowanego uchwytu na podłodze w kabinie

kierowcy w sposób bezpleczny, nie utrudniający
przechodzenia z kabiny kierowcy do przedziŃu
medycznego i bezproblemowej obsługi z fote|a

p as ażer a pr zy zapiętych p a sac h b ezp ie c zeń stw a.

TAK- l, pkt.
NIE - 0 pkt

sUMA Max. 10 pkt.
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/ warunki udziałll w postępowaniu. Mając na uwadze powyższe, Zarrl,awiający wybrał ofertę wyżej
w5rmienionego Wykonawcy j ako naj korzystn tejszą.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostac zawartaprzed upłyr,vem terminów,

o ktorych mowa w art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) pzp, poniewń w postępowaniu o udzielenie
zamówieni a złożono tylko j edną ofertę.

uwAGA: prosimv o potwierdzenie otrzymania ninieiszego pisma na email: przetargi@wspr.bialystok.pl

lek, med.

Dział
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