
SAM o DZ l F]t-N Y PLJ I] l, I C ZNY Z AKŁ AD oPI EKl ZDROWOTN E.l
WoJ l-]WoDZK^ S,I,AC.I A PoGoToW IA RATUN KoWEGo W
BlALYMS,|,oKL]
ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
Tel.85 663'7 301. fax.85 6637 302

Bia§stok, dnia l2 czefwca 2020 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
na świadczenie usługi telckomunikacyinej

Zapewniającej dostęp do sieci Intcrnet
dla SP ZOZ WSPR w Białymstoku

w lokalizacjach: Mońki, Hajnówka, l}ielsk
Podlaski

EoP.332.13.20

DOTYCZY: nu świtttlczenie uslttgi lelekrnnttnikacyjnel zapev,niajqcej dostęp do siec:i lłllernet tlla SP ZOZ

WS P R lu B i ałym st t l k.u y, l r t ka l i z aci ct c: h : A4 oli ki, FI tlj n ólv ka, Bi el s k P o cll as ki.

INFO|łMACJA O WYI}ORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zanrarvia.iący Sarnodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotorvia

Ratunkowego w Białymstokll na podstawie aft. 92 Ltst. l pkt l ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaIlówięń publicznych (Dz.U.2019.1843 t. j. zpoźn. zrn.), [dalej.jako: pzp] infblnruie, iz w

ll i ll iej szylll postępowatl itt :

W części 1 wpłynęła 1 oferta:

Of'erta nr 2 zł<>ż<lna przez PPHU..KAROLINA'' Marzena S§pułkowska, ul. Krzywa 10. 19-100

Mońki - w toku badania ofert - of-crcic pfzyznano 100 pkt:

. 60 pkt lv kryteriuIlr slttna opłat w okresie Llmowy (brtltto)

o l5 pkt lv kryteriunl of-erowalla przepLlstowość do Zanlawia_jącego

ł 25 pkt w li.ryteriuIn of-er<lwana przepustowośc od Zanlawia_iąccgo

na l00 nrozliwych do otrzymallia lv rraslępLrjących kryteriaclr:

. stlma opłat w okresie Llfilo\Ą/y (brutto) - 60 pkt

. of-erowalla l)rzepustowość do Zaniarviającego - 15 pkt

. oferorvana przepllsttlrvośc od Zarnawiająccgo - 25 pkt
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Jako najkorzystniejsza zostaławybrana ofeńa PPHU ,,KAROLINA" Marzerra StYPLrłkolvska- ul,

Krzywa 10, l9-100 Mońki, gdyż ofertata otrzymała najwyższą ilość punktów lv kryteriaclr bęclącYch

podstawą oceny ol'er1 spośród waznyclr ofeft złozonych w niniejszylll postępowallitr,

W części 2 wpłynęła 1 oferta:

oferta nr 2 zŁożona przez PPHU,.KAROLINA" Marzena Stypułkowska. ul. KrzYr,va 10, 19-100

Mońki - w toku badania ofert - ofercic przyznano 100 pkt:

r 60 pkt w kryteriurrl suma opłat w okresie Llmowy (brutto)

o l5 pkt w krlterium oferowana pfzepustowośc do zan"Lawiającego

. ż5 pkt lv kryteriutn ot'eror,vana przepltstor,vclść od Zatnawiającego

na 100 mozliwyclr do ott,zymania w następujących kryteriach:

. s[lma opłat w okresie urnowy (brutto) - 60 pkt

. oferowana przepllstowość clo Zarnawia_iącego - 15 pkt

. oferowana przepllslowość od Zamawiającego - 25 pkt

.Tako najkorzystniejsza została wybrana of-efta PPFIII ,.KAROLINA" Marzena StYPułkowska. ul.

Krzyłva 10. 19-100 Moriki, gdyż oferla ta otrzynrała najllyższą ilość punktów w krytcriach będącYclr

podStaWą Oceny of'ert spośrod waznyclr of'ert złożonyclr w nir"riejszym postępowaniu.

W części 3 wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr 1 złożona przez'lelewizja Kablowa Hajnówka Kiędyś, Kiryluk spj., Lrl, Warszawska 1E,

11_ż00 Hajnówka _ w toku badarria of-ert _ ofercie ptzyzllano 100 pkt:

. 60 pkt w kryterium srtma opłat w okresie Llmowy (brutto)

o 15 pkt w kryel,iunr oferor.vana przcpustowośc do Zarrrawiające go

C 25 pkt w kryer.iunr of-erowana przepuStowośc od Zarnawiająccgo

rla 100 mozliwych do otrzymania w następLr|ących kryteriaclr:

. sllll]a opłat w okresie ulnowy (brLrt1o) - 60 pkt

. ofcrowana przepustowość do zanawiająccgo - 15 pkt

. oferowana przepustowość od Zamawialącego - 25 pkt

Jako najkorzystlriejsza została wybrana oiefta Telewizji Kablowe.j Hajnówka KiędYŚ, KirYluk

spj., rr1. Warszawska 1F,, 1]-ż00 Hajnówka, gclyż oferta ta otrzylnała nalwyższ,ą iloŚĆ pLrnktórv w

85 66 37 345
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kryłeriach będącyclr podstawą oceny ofeft spośróc,l waztryolr ofert złozonych w niniejszyrn

postępowaniu.

W części 4 rvpłynęła 1 oferta:

Ol'erta rrr l zlożona przez Telew,iz,ja Kablowa Hajnówka l{iędyś, Kilylr-rk spj., ul. Warszawska 1E,

11-200 Hajllówka - lv toklt badania ofert - cllercie ptzyznano l00 pkt:

. 60 pkt w kryteriltm sutna opłat w okresie tlrnowy (brutto)

r 15 pkt w kryterium of-erowalla przepustowość do zamawiającego

o 25 pkt w kryteliunr of-erowana przepustowość od zamawiającego

na 100 moż|iwych do otrzy-nallia w następujących kryteriaclr:

. stlma opłat w okręsie Llmowy (brutto) - 60 pkt

r of'erowana przeprtstowość do zanawiającego - l5 pkt

o oferowal]a plzcpLlstowośó od Zanawiającego - 25 pkt

Jako na.jkorzystrrie_|sza została wybrana oferla Telewizji Kablowej Hajnówka Kiędyś, KirylLrk

sp.j.. Lrl. Warszawska lE, 1]-200 Hajnówka, gdyż oferta ta ott,zymała najwyższą ilość punktów w

kryteriacli będących podstar,vą oceny ofert spośród waznych of-ert ilożor ch w niniejszym

postępowaltirr.

Urrrowy w, spraw-ie zanrówienia ptlblicznego zostaną zawafte przed upływenr terminów o

których fllowa w aft, 94 ust 1 pkt 2. poniew-az w przetargll nieograniczonyn złożorro tylko jedną

ofertę.

UWAGA: Bardzo prosze o potwierclzenie otrzymania ninieiszego pisnra na adres email:

przetargi@wspr.bialysto k. pl

Dzial
Organ izacyj n o-Prarvny
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