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ROZSTRZYGNI ĘCIE POSTĘPOWANIA 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę odczynników do oznaczania 
przeciwciał anty-HLA u pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepu nerki – w ramach 
konkursu na realizację zadania w zakresie rozwoju programu przeszczepiania w grupach 
biorców o podwyższonym ryzyku immunologicznym - zakontraktowany przez Ministerstwo 
Zdrowia na lata 2017-2020 dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia w/w 
postępowania.   

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta nr 1)  BIOMEDICA POLAND  Sp. z o.o. 
Ul. Raszyńska 13; 05-500 Piaseczno 
Cena oferty brutto –   340.152,69 zł.  
Termin dostaw cząstkowych –7 dni roboczych 
Termin płatności 60 dni kalendarzowych 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta nr 1)  BIOMEDICA POLAND  Sp. z o.o. 
Ul. Raszyńska 13; 05-500 Piaseczno 
Cena oferty brutto –   340.152,69 zł.  
Uzasadnienie wyboru –oferta była jedyna i uzyskała najkorzystniejszy bilans przyjętych kryteriów oraz 
największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 

Nr 
oferty 

Wykonawca 
Cena brutto 

60 % 
Termin dostawy 

zamówień cząstkowych 
20 % 

Termin 
płatności 

20 % 

Suma  
punktów 

1. 
BIOMEDICA 
POLAND  Sp. z o.o. 60,00 20,00 20,00 100,00 

 
                                                                                                                              
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta po dniu 31.05.2018r. 
Informację otrzymuje Wykonawca, który złożył ofertę. Informacja o wyborze oferty 
najkorzystniejszej została również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na 
tablicy ogłoszeń.       
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