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Białystok, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k. 
ul. Pod Borem 18 
41-808 Zabrze

EOP.332.10.22

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów medycznych do 
SP ZOZ WSPR w Białymstoku

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA OFERT DODATKOWYCH

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 
Ratunkowego w Białymstoku, w trybie art. 248 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 tj. z pózn. zm.) dalej: Pzp wzywa Państwa do złożenia oferty 
dodatkowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 248 Pzp, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i 
innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę 
w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, 
zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli jednak nie można dokonać wyboru 
oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

W niniejszym postępowaniu:
1. w Części 18 Wykonawcy: Bialmcd Sp. z o.o. oraz Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k.

złożyli oferty zawierające identyczne ceny ofertowe, tj. 59,40 zł brutto i jednocześnie zaoferowali taki sam 
termin dostawy, wynoszący 1 dzień;

2. w Części 27 Wykonawcy: Bialmed Sp. z o.o. oraz Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k.
złożyli oferty zawierające identyczne ceny ofertowe, tj. 3 726,00 zł brutto i jednocześnie zaoferowali taki sam 
termin dostawy, wynoszący 1 dzień.

W związku z powyższym zaistniała przesłanka do wezwania Państwa do złożenia ofert dodatkowych.

Oferty dodatkowe należy złożyć za pośrednictwem miniPORTALU przy użyciu formularza do 
składania ofert dodatkowych, w terminie najpóźniej do dnia 08.08. 2022 r., do godz. 11.00. Do formularza 
można załączyć tylko jeden załącznik w maksymalnym rozmiarze 150 MB. W celu załączenia większej ilości 
dokumentów w jednym załączniku należy wszystkie dokumenty podpisać kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a 
następnie załączyć do formularza.

Termin otwarcia ofert dodatkowych: 08.08. 2022 r., do godz. 11.15.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 251 Pzp Wykonawcy, składając oferty 
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach (tj. ofertach 
pierwotnych). Z up. IVY REKTORA
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Załącznik nr 1

/Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/

OFERTA

Do SP ZOZ WSPR w Białymstoku 

ul. Poleska 89 

15 -  874 Białystok

Odpowiadając na wezwanie do złożenia oferty dodatkowej w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów' medycznych do SP ZOZ WSPR w Białymstoku (nr 

sprawy: EOP.332.10.22) oświadczamy, iż:

1. Oferujemy wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego postępowania 

W części 18 za cenę:........................................................zł brutto (słownie:................................................

...........................................................................................................................),
W części 27 za cenę:........................................................zł brutto (słownie:................................................

...........................................................................................................................),

Oświadczamy, że w pozostałym zakresie nasza poprzednia oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu nie 
ulega zmianie.

/podpis Wykonawcy/

Dział
Organizacyjno-Prawny

Katarzyna Zalewska
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Załącznik nr 2

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA 
RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU 
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Nazwa Wykonawcy

Numer
części Nazwa artykułu jm Ilość Stawka 

VAT % Cena netto Cena brutto Wartość netto kol. 
4 x kol 6

Wartość brutto 
(kol. 8 x kol. 5)+ kol. 

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Część 18

18. Basen sanitarny papierowy szt 100

Część 27

27. Osłonki do termometru ThermoScan PRO 6000 szt. 15000

Podpis uprawnionego przedstawiciela

Uwaga, w przypadku Wykonawców nic mających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej formularz należy wypełnić podając cenę netto, wyrażoną w PLN (nie uwzględniającą 
podatku od towarów i usług obowiązującego w Polsce), obejmującą wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, wszystkie opłaty, podatki (bez podatku od towarów i usług VAT) i wszystkie inne koszty o 
jakimkolwiek charakterze, które mogą powstać w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
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