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Głubczyce, dn. 31.12.2013r. 

 
 
 
 
 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na 

dostaw ę testów, pasków, krwinek i surowic wzorcowych oraz probówek dla SP ZOZ w 

Głubczycach   – PN / 22 / XII / 13. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 907), dalej PZP, Zamawiający - SP ZOZ w Głubczycach informuje, że w 

prowadzonym postępowaniu: 

 

Pakiet nr 1 – Dostawa testów  

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 2 – STAMAR Szewczyk Dorota   ul. F. Perla 5 skr. poczt . 3   41-300 Dąbrowa Górnicza  

Cena brutto: 7.477,92 zł,  cena netto: 6.924,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta uzyskała 100 pkt w kryterium cena 100%. 

 

Na pakiet nr 1 złożono również ważne oferty: 

Nr oferty  Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść  
netto 

Warto ść 
brutto 

Ilość pkt 
wg 

kryterium 
„cena” 

1 
BioMaxima S.A. 
ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin 

7.186,60 zł 7.761,53 zł 96,00 

5 
Argenta Mikrobiologia Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 

9.554,00 zł 10.318,32 zł 72,00 

6 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 
„FarMed” Elżbieta Pakulska 
ul. Ukryta 29 
42-200 Częstochowa 

10.240,50 zł 11.059,74 zł 68,00 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o 

wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 3a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP.  

 

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej 

w Głubczycach 
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26 

48-100 Głubczyce  
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Pakiet nr 2 – Dostawa pasków 11-sto parametrowych  do czytnika moczu Labu-Reader 

stanowi ącego własno ść  SP ZOZ w Głubczycach  

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 3 –  Przedsi ębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe  ALLMED Andr zej Biedro ń  

                      ul. Pawła z Krosna 7   30-389  Kraków 

30-389 Kraków Cena brutto: 17.820,00 zł,  cena netto: 16.500,00 zł. 

Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała 100 

pkt. w kryterium cena 100%. 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o 

wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP.  

 

Pakiet nr 3  – Dostawa krwinek i surowic wzorcowych  do oznaczania grup krwi w układzie ABO  

Postępowanie na niniejszy pakiet zostało uniewa żnione . 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93. ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP. 

 

Pakiet nr 4  – Dostawa probówek 

A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

Nr oferty 4 –  CEBO Sp. z o.o.   ul. Sławkowska 45   32-332 Buko wno  

Cena brutto: 39.641,18 zł,  cena netto: 36.704,80 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru: w prowadzonym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała 100 

pkt. w kryterium cena 100%. 

 

B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 

C. nie odrzucono żadnej oferty; 

D. umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu, o którym 

mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 PZP tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o 

wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a PZP oraz przesłaniem niniejszego zawiadomienia w 

sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP.  

 

 

  
 

Dyrektor SP ZOZ w Głubczycach – Adam Jakubowski 
...................................…………............…………………… 

   Kierownik Zamawiającego 
 
Do wiadomości:  
1) Wykonawcy. 
2) Strona internetowa Zamawiającego. 
3) Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 
4) a/a. 


