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Białystok, dnia 26 października 2021 r.

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu na

dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych

EOP.332.23.21

Dotyczy: postępowania na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. z późn. zm.) informuje, iż w niniejszym postępowaniu 

wpłynęła 1 oferta:

Oferta nr I złożona przez ASCOR MED. Sp. z o.o. ul. Syta 177 02-987 Warszawa- w toku badania ofert, 

ofercie przyznano 70 pkt:

• 60 pkt w kryterium Cena ofertowa brutto

• 0 pkt w kryterium Waga przedmiotu zamówienia

• 10 pkt w kryterium Zastosowanie stacjo dokującej

na 100 pkt, możliwych do otrzymania w następujących kryteriach:

• Cena ofertowa -  60 pkt

• Waga przedmiotu zamówienia -  30 piet

• Zastosowanie stacjo dokującej--10 pkt • • •

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

ASCOR MED Sp. z o.o., ul. Syta 17? 02-987 Warszawa

Uzasadnienie: W niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna o fen a. W trakcie prowadzonego 

postępowania ustalono, że złożona oferta nie podlega odrzuceniu. W wynika przeprowadzonej oceny, oferta 

uzyskała 70 pkt. Ustalono, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, Mając na uwadze powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy 

jako najkorzystniejszą.

Dział Magdalena Olchanowska
OrgitikiZ&fy jitO-Frawa,?.'. inspektor rls. orgmtrzacyjno-prawnych
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1 ppkt. a) może zostać 

zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2 pzp, ponieważ w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres email:
nrzctargi@wspr.bialvstok.pl
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