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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
nr dostawę papierów do aparatów EKG

i defibrylatorów

F,oP.33ż.17.20

INFORMACJA O UNIEW.{ŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 ORAZ
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 2

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie 92 ust, 1 pkt 1 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz.U.2019.1843 tj. z pózn. zm.), fdalej jako: pzp], informuje, iż w niniej sąłn postępowaniu:

W części 1 nie wpĘnęła żadna oferta:
Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 1pkr.7 Pzp informuje o unieważnieniu postepowania w częŚci 1. Podstawą

unieważnienia postępowania w części l jest art. 93 ust, 1 pkt 1 Pzp gdyż ,,nte złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłlłrął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od

wykonawcy niepodlegającego wyklulzęni!, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

W części 2 wpĘnęła 1 ofeńŁ:
ofeńl nr 1tż0 z,łożona przez firmę SORIMEX sp. z o,o. sp.k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń - w toku badania

ofert ofercie przyzrlano r00 pkt (60 pkt w kryterium cena, 40 pkt w kryterium termin dostawy) na 100

możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

CENA oFERTowA _ 60 %

TERMIN DosTAwY - 40%

Jako najkorzystniejsza w części 2 została wybrana ofeńa firmy SORIMEX sp. z o.o, sp.k, ul. RÓwninna

25,87-100 Toruń, gdyż ofeńa ta otrz},mał a nalwyższą ilość punktów w kryteriach będących podstawą oceny ofeft

spośród ważnych ofert złożonych w niniej szyn postępowaniu.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego w Części 2 może zostać zawarta przed upływem terminów, o których

mowa w 94 ust. 2 pkt. l a), ponieważ w postępowaniu o udzielenie zamówienia w w/w części złożono tylko jedną

ofeńę

flwAGA: prosimy o potwierdzenie otrzvmania ninieiszego pisma na adres enail:
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