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Sokółka dn. 13.12.2018r. 

WSZYSCY  UCZESTNICY  POSTĘPOWANIA   
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY   

 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
221000 euro na świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego pacjentów, krwi, preparatów 
krwiopochodnych i materiałów biologicznych (Grupa 1 i 2) oraz transportu sanitarnego specjalistycznym 
pojazdem samochodowym wraz z kierowcą personelu medycznego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej w 
zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (Grupa 3) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Sokółce – CPV 60.11.20.00-6 – usługi w zakresie publicznego transportu drogowego; 
60.13.00.00-8 – usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób. 
 

Znak sprawy: SPZOZ TRANSPORT 2 / 2018   Nr ogłoszenia -  655890-N-2018 z dnia 2018-11-30r. 
W poszczególnych grupach wybrano następujące oferty: 

Nr 
grupy 

Wybrana  firma Wartość 
brutto oferty zł 

termin płatności 
czas dojazdu 

Nr oferty / Suma pkt 

w obu kryteriach 

1 numer oferty: 2 

ASP-HALT Sp.z o.o. 
02-013 Warszawa ul. Wiliama Heerleina Lindleya 16 
Jedna oferta 

213600,00 
60 dni 

3h 
2 / 100pkt 

2 numer oferty: 2 

ASP-HALT Sp.z o.o. 
02-013 Warszawa ul. Wiliama Heerleina Lindleya 16 
Jedna oferta 

4100,00 
60 dni 

3h 
2 / 100pkt 

3 

numer oferty: 1 

Kolumna Transportu Sanitarnego TRIOMED sp. z o.o. 
20-447 Lublin, ul. Diamentowa 4 
Najkorzystniejsza oferta 

164085,48 
60 dni 

1 / 100pkt 

ASP-HALT Sp.z o.o. 02-013 Warszawa, Ul. Wiliama Heerleina Lindleya 16 
2 / 73,45pkt 

TERMIN  ZAWARCIA UMOWY Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI 

W DNIU 31.12.2018r w siedzibie Zamawiającego (sekretariat pok. 105) lub drogą 
korespondencyjną. 

Oferty odrzucone 

W postępowania nie odrzucono żadnej oferty.  
 

Oferenci wykluczeni z postępowania 

Z postępowania nie wykluczono żadnego oferenta. 
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów 

 
 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, 
wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 
 Pouczenie: zgodnie z art. 180 ust.1 i 2 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia, w którym 
uzyskał lub mógł uzyskać informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.    

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                    Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                        Jerzy Kułakowski 
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