
                                        
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby 

zatrzymanej, określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy  złożyli 

wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 13/ZP/SZ/16) 
 

 

         Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, 

określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy  złożyli 

wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 13/ZP/SZ/16) w części II – m. 

Suwałki została wybrana oferta Wykonawcy Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika 

Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16 – 400 Suwałki która odpowiada wymaganiom 

określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz została uznana jako oferta 

najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ – najwyższa 

liczba punktów. 
 

          Ponadto w poniższej tabeli wskazuję Wykonawców, którzy w przedmiotowym 

postępowaniu złożyli oferty oraz dokonane streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

L. p. 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 

w kryterium 

„czas przyjęcia” 

Razem Cena oferty 

1. 

Szpital Wojewódzki im. dr. 

Ludwika Rydygiera w 

Suwałkach, ul. Szpitalna 60,              

16 – 400 Suwałki 

95,00 5,00 100,00 11 070,00 zł 

 

 

 

         Informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

świadczenie usług lekarskich obejmujących ocenę stanu zdrowia osoby zatrzymanej, 

określenie wieku kostnego osoby zatrzymanej oraz badania cudzoziemców, którzy  złożyli 

wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (sprawa nr 13/ZP/SZ/16) w części I – m. 

Hajnówka została wybrana oferta Wykonawcy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Hajnówce, ul. doc. Adama Dowgirda 9, 17 – 200 Hajnówka która 

odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz 

została uznana jako oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w SIWZ – najwyższa liczba punktów. 
 

          Ponadto w poniższej tabeli wskazuję Wykonawców, którzy w przedmiotowym 

postępowaniu złożyli oferty oraz dokonane streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

 

L. p. 

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

kryterium 

„cena” 

Liczba punktów 

w kryterium 

„liczba placówek 

świadczenia 

usługi” 

Razem Cena oferty 

1. 

Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, 

ul. doc. Adama Dowgirda 9,                

17 – 200 Hajnówka 

92,00 6,00 98,00 2 500,00 zł 

 


