
Bialystok, 10 sierpnia 2020 r.
DSP-r.8030.19.2020

z posiedzenia Komisji Konkursowej, kt6ra odbyla sig w dniu 10 sierpnia 2020 roku

w siedzibie Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy

ul. Bema 60/1, powolanej Zarz4dzeniem Nr 655/20 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia

23 lipca 2020 r. do przeprowadzenia konkursu ofert: ,,Wykonanie szczepieri ochronnych

przeciwko grypie dla mieszkar{c6w miasta Bialegostoku powyiej 60 roku Lycia w 2020

roku" na l4czn4 kwotg 190 000,00 zl. (slownie: sto dziewigddziesi4t tysigcy 00/100 zi)

W terminie od 10.07 .2020 r. do 3 1 .07.2019 r. informacje o w/w konkursie zostaly

zarnieszczone na elektronicznej tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, w

Biuletynie Informacji Publicznej (rvww.bip.bialvstok.pl), w aktualnoSciach oraz na stronie

intemetowej www.bialystok.pl w zakladce Zdrow ie.

W terminie od 10.07 .2020 r. do 31.07 .2020 r. do godziny 15:30 ofertg zloZylo 6 podmiot6w

leczniczych.

Na posiedzeniu w dniu 10.08.2020 r. Komisja Konkursowa dokonala otwarcia i oceny

zlolonych ofert zgodnie z kryteriami wyboru zawartymi w ogioszonym konkursie

i stwierdzono, co nastgpuje:

Nazwa i adres
podmiotu

ilo56
punkt6w

kategorii
cena

iloSi punkt6w
w kategorii
dostgpnoS6 i
doSwiadczenie

pfzYtana
iloSi
szczepief,

uwagi /
rozstrzygrigcie

1 Samodzielny Szpital
Miejski im. PCK w
Bial)T nstoku
Ul. Sienkiewicza
79, 15-003
Bialystok

50 50 800

Komisja Konkursowa
wybrala niniejszq oferte
do realizacji jako
spelniaj4c4 wymogi
formalne
i merytoryczne
vrlmikajqce
z ogloszenia o konkursie.
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PROTOK6L Nr 1/2020



2 Lekarska
Specjalistyczna
Sp6ldzielnia Pracy

,,ESKULAP"
ul. Nowy Swiat 11 c
15-453 Bialystok

48 45 1579

Komisja Konkursowa
wybrala niniejsz4 ofertg
do realizacji jako
spelniaj4c4 wymogi
formalne
i mery.toryczne
wlnikaj4ce
z ogloszenia o konkursie.

-l UNTWERSYTECKI
SZPITAL
KLINICZNIY W
BIAI-YMSTOKU
I-INIWERSYTECKI
LEKARZ
RODZINNY
u1. Waszyngtona
15A
15-274 Bialystok

39 45 250

Komisja Konkursowa
wybrala niniejszq olertg
do realizacji jako
spetniajqc4 wymogi
formalne
i merytoryczne
wpikajqce
z ogloszenia o konkursie,

4 ,,JARD"
DZIEMIAN I
WSPOLNICY
SPOLKA JAWNA
Podlaskie Centrum
Medyczne
ul. Transportowa 4
15-399 Bialystok

46 45 582

Komisja Konkursowa
wybrala niniejszq ofertg
do realizacji jako
spelniaj4cq wymogi
formalne
i merytoryczne
wynikaj4ce
z ogloszenia o konkursie.

5 MICHALSKA-
Sp6lka Partnerska
LekarzyNZOZ
,,ZDROWIE"
Przychodnia na
Mieszka Sp.p.
ul. Mieszka I 8c
lok.15 ,15-054
Bialystok

31 45

Komisja Konkursowa
wybrala ninisj5zq ofertq
do realizacji jako
spetniajqc4 wymogi
formalne
i merytoryczne
wynikaj4ce
z ogloszenia o konkursie

6 AKADEMICKA
PRAKTYKA
MEDYCYNY
RODZINNEJ
BIELSKA,
CHLABICZ,
CZARNOWSKI,
OI-TARZEWSKA,

39 35 150

Komisja Konkursowa
wybrala niniejszq ofertq
do realizacji jako
spetniajqcq rYymogl
formalne
i merytoryczne
wynikaj4ce
z ogloszenia o konkursie.
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SAWICKA-
POWIERZA
SPOLKA
PARTNERSKA
LEKARZY

RAZEM x x 3.461 tr-qczna warto66
zam6wienia
- 189.997,00 zl

1 . Marzena Andrzej ewska - Przewodnicz4ca Komisji Konkursowej

lt ".i i-

2. Merta Wolanska-Sztkukiewicz - Czlonek Komisii Konkursowej

h,ta ,furuik:.*l,4imz
3. Anna Kolendo - Czlonek Komisji Konkursowej

Zatwie e zafirierdzam do realizacji zgodnie z powy2szym rozstrzygnigciem

I STA

frlrlPlallri
b. Td.
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L';',r,P(APREZ

*ha r&

Postgpowanie konkursowe zakonczono wyborem 6 wykonawc6w, kt6rzy zloLyli wymagane

konkursem dokumenty. Komisja Konkursowa przy wyborze kierowala sig cen4 jednostkow4

szczepienia, lokalizacj4 siedziby oferent6w na terenie miasta, kt6ra ulatwi dostgp do

szczepienia osobom powyZej 60 roku Zycia oraz uzyskan4 iloSciq punkt6w zgodnie

z kryerium okeslonym w Zarzqdzeniu Nr 575/20 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 08

lipca2020 r.

Na tym protok6l zakofczono i podpisano.
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