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dotyczy: dostawy odczynnik:6w, material6w zuzy'walnych, kalibrator6w, material6w kontrolnych do oznacze6:
1) z zakresu badari biochernir:znych wraz dzieri:awE dw6ch analizator6w; 2) proteinogram6w wraz z dzier2awqjedneg.
analizatora oraz 3) hemoglobiny wraz z dzier2awqjednego analizatora dla spsK-2

ZAI''UIADOM IE NIE|

g

UA/BORZE

O

FERTY NAJ KORZYSTNI EJSZEJ

Na podstawie art' 92 ustarwy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wief Publicznych Zamawiajqcy zawiadamia,
ze w prowadzonym poslqpowaniu na dostarvq rqkaw6w, wska2nik6w i papieru krepowego cio sterylizacji
dla SPSK-2 dokonano rozsltn:ygniqcia ww. postqpowania.

ZADANIE NR 1
a) Nazwy (firmy), siedzibv i iadresy wvkon,4wcgg', kt6rzy zlozvli ofertv:

ofefta nr 2: Abbott

Laboratories poland sp,

;z

cr,o, Ul. postqpu

2tb 02-676 warszawa

b) wykonawcv. kt6rzv zostalLwvkluczeni ;1poslglpowania o udzielenie zam6wienia
z post.qpowania nie wykluczono 2adnego wylkonawcy
uconeii

z postqpowania nie odrzucono 2adnej

ofefi

Ospggad-lvaztrt'ch ofert:la naikorzvstniej52q zostala uznana ofefta nr 2 zlo2ona przez wykonawce:,
ofefta nr 2: Abbott Laboratories Poland lsp, ;z o.o. u!. postqpu 2tb 02-676 warszawa
Cena ofertv: 2.357.809,57

zl

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr 2 jest jedyr4 zlo2onqwa2nq ofertq.
ounktaeja
Liczba pkt w kfierium
termin dostawy zam6wiefi

Wykrnawca
Abbott Laboratories Poland Sp. z o,o.,
Warszawa

Informacjq otzyma Wykonawca, ktory zlo2yl ofertq, Informacja

o

wyborze oferty najkorzystniejs;zej zostanie

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy oglosze6. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawafta po dniu 21,09.2015 r.

ZADANIE NR 2
a

I

Na

zwv (fi r mv).

si

edzi

by ilgg!rcSyJrykon eWqci1& kt6rzv zlozyl i ofertv

:

Ofefta nr 1: Horiba ABX Sp, z o.o. Ul, Pulawska tB2 02-670 Warszawa

@rli

wvkluczeni z poslgprowania o udri"l"n'u

r.r

'wienia

z postqpowania nie wykluczono 2adnego wykonawcy
OJVkSnAlyey. kteryeh_Sfe'!, zostalv

od

rztrcSnei

z postqpowania niie odrzur:ono 2adnej oferty

Ospssdd-lva2nyth-sredza-naikagyslflclsz4zsstala

uznana

ofefta nr 1 zlozonaprzezwvronaw

Ofefta nr 1: Horiba ABX Sp. z o.o, Ul. Pulawska IB2 02-670 Warszawa

Cena ofertv: 132.452,10

zl

Uzasadnienie wyboru: ofefta nr

1

jest jedirnaLwaznA zlo2onqofefta.

Oscszezcnie oceny i Dorewnanl \rehlrua2nych ofeft wraz z punktaci4 w ka2dvm kMerium crazl4czna
punKEqia
Liczba pkt

w kryterium cena

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri
czastkowvch

95o/o

Horiba ABX Sp. z o.o,, Warszawa

95,00

Informaciq otrzy'ma Wykrnawca, l<tory zlo2yl ofertq. Informacja

5olo

5,00

o

wyborze

tqczna
punktacja
100,00

oferiy najkorzystniejszej

zostanie:

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej ljpsK-2 oraz na tablicy ogloszef. Umowa z wybranym wykonawcql
zostanie zawarta po dniu 111.09,2015 r.

ZADANIE NR 3
a) Nazwy (firmy), siedzibv i adresv wvkonawc6r,u, ktrfzy zlo2yli oferW:

Ofeda nr 3: Bio-Rad Polsker Sp, z o.o, Ul, przyc,kopowa 33 O1-209 Warszawa
b) wvkonawcv. kt6zy zostaliurvkluczeni zrpqslClpowafla o udzielenie zam6wienia
z postqpowania nie wykluczono 2adnego vvylkonawcy

c) wvkonawcv, kt6rvch ofertv zostalv odz:uconel
z postQpowania nie odrzucono 2adnej

d) spo5r6d waznych ofert

Ofefta nr 3: Bio-Rad

:za

oferty

najkorzystniejszE:gstala uznana ofefta nr 3zloZona przez wvkonawcq:.

Polskar Sp. z o.o, Ul, przyokopowa 33 O1-209 Warszawa

Cena ofertv: 89.510,40

y'

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 3 uzyslcala najwiqcej punkt6w spo6r6d zlo2onych waznych ofert.
e) streszczenie ocenv i por6wnanja zlozonyeh waznych ofert wraz z punktaci4 w ka2dvm kMerium oraz l4czna

zunKaqa
Wykonawca

Liczba pkt w kryterium
termin dostawy zam6wieri

Bio-Rad Polska Sp. zo.o.t Warszawa

Informacjq otrzyma Wykonilwca, ktory zlo2yl ofeftq. Informacja

o wyborze ofefi najkozystniejszej

zostanie

r6wniez zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 orazna tablicy ogtoszef. Umowa z wybranym wykonawcq
zostanie zawarta po dniu 21.09.2015 r.

