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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu w trybie 
zapytania ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego

EOP.334.5.21

DOTYCZY: postępowania w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu elektronicznego.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA W CZĘŚCI 1 i 2 
ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 3 i 4.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
w Białymstoku dziękuje za złożenie ofert w postępowaniu nr EOP.334.5.21 na dostawę sprzętu 
elektronicznego.

W części 1: nie złożono żadnej oferty. W związku z tym, Zamawiający na podstawie §5 ust 12 pkt b) 
Regulaminu procedur postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 
130.000,00 zł netto obowiązujący w SP ZOZ WSPR w Białymstoku, unieważnia postępowanie w części 1 z 
uwagi na brak ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W części 2: złożone oferty są niezgodne z treścią zapytania ofertowego i opisem przedmiotu zamówienia. W 
związku z tym, Zamawiający na podstawie §5 ust 12 pkt c) Regulaminu procedur postępowania przy 
udzielaniu zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000,00 zł netto obowiązujący w SP ZOZ 
WSPR w Białymstoku, unieważnia postępowanie w części 2 z uwagi na złożone oferty, które są niezgodne z 
treścią zapytania ofertowego i opisem przedmiotu zamówienia.

W części 3 wpłynęła 1 oferta:
1. Skanowanie.pl Sp. z o.o., ul. Krótka 1 05-090 Raszyn, która zaoferowała cenę brutto: 2 091,00 zł i 

otrzymała 100 pkt (na 100 możliwych do uzyskania w kryterium: Cena).

W części 4 wpłynęły 2 oferty:
1. FONT 2 Piotr Cerkiewnik sp. j., ul. Boruty 5 15-157 Białystok, która zaoferowała cenę brutto: 

8 413,20 zł i otrzymała 100 pkt (na 100 możliwych do uzyskania w kryterium: Cena);
2. Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów która zaoferowała 

cenę brutto: 13 136,40 zł i otrzymała 64,05 pkt (na 100 możliwych do uzyskania w kryterium: Cena)

Jednocześnie informujemy, że wybrane zostały oferty, złożone przez firmy:
W części 3 - Skanowanie.pl Sp. z o.o., ul. Krótka 1 05-090 Raszyn.
W części 4 - FONT 2 Piotr Cerkiewnik sp. j., ul. Boruty 5 15-157 Białystok, które były ofertami 
naj korzystniej szy mi.

UWAGA: Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na email: przetargi(S)wspr.bialvstok.pl.

http://www.poeotovvie.bialvstok.pl

