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Głubczyce, dn. 23.12.2013r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

Dotyczy post ępowania prowadzonego w trybie przetargu nieogranicz onego na 

dostaw ę odczynników laboratoryjnych wraz z dzier żawą analizatorów dla Pracowni Diagnostyki 

Laboratoryjnej przy SP ZOZ w Głubczycach – PN / 21 / 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 odczynników laboratoryjnych d o immunologii wraz z dzier żawą 

analizatora  

Postępowanie na niniejszy pakiet zostało uniewa żnione . 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy bioMérieux Polska 

Sp. z o.o.   ul. Generała Józefa Zajączka 9   01-518 Warszawa,  przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 15.416,35 zł brutto. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93. ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. 

 

Pakiet nr 2  – Dostawa odczynników biochemicznych w raz z dzier żawą analizatora 

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

Nr oferty 1 –  PZ CORMAY S.A.   ul. Wiosenna 22   05-092 Łomiank i 

Cena brutto: 156.703,50 zł,  cena netto: 143.775,00 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.  

Samodzielny Publiczny Zespół 
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Pakiet nr 3  – Dostawa odczynników serologicznych w raz z dzier żawą sprz ętu 

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

Nr oferty 3 –  DiaHem AG Diagnostics Products    Schlosserstrass e 4   CH-8180 Bűlach,  

                      Szwajcaria   

Cena brutto: 59.659,20 zł,  cena netto: 54.740,00 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 4  – Dostawa odczynników do posiadanego k oagulometru COAG CHROM 3003 

stanowi ącego własno ść SPZOZ w Głubczycach 

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

Nr oferty 4 –  „Bio-Ksel” Sp. z o.o.   ul. Kaliowa 3   86-300 Gr udziądz  

Cena brutto: 27.060,48 zł,  cena netto: 25.056,00 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 5  – Dostawa odczynników do wykonywania b adań z zakresu morfologii 

wykonywanych na aparacie MICROS CP stanowi ącego własno ść SPZOZ w Głubczycach 

Postępowanie na niniejszy pakiet zostało uniewa żnione . 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy HORIBA ABX Sp. z 

o.o.   ul. Wał Miedzeszyński 598   03-944 Warszawa,  przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 24.791,58 zł brutto. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93. ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP. 

 

Pakiet nr 6  – Dostawa odczynników ogólnoanalityczn ych oraz materiałów zu żywalnych 

Postępowanie na niniejszy pakiet zostało uniewa żnione . 
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Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

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

 

Pakiet nr 7  – Dostawa odczynników, materiałów zu żywalnych do RKZ wraz z dzier żawą 

analizatora  

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

Nr oferty 6 –  Alpha Diagnostics Sp. z o.o.   ul. St ępińska 22/30 lok. 213   00-739 Warszawa  

Cena brutto: 89.988,45 zł,  cena netto: 82.715,00 zł. 

 

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

 

Na pakiet nr 7 złożono również ważną ofertę: 

Nr oferty  Nazwa/adres Wykonawcy Warto ść netto Warto ść 
brutto 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

7 
RADIOMETER Sp. z o.o. 
ul. Kolejowa 5/7 
01-217 Warszawa 

215.230,00 zł 233.915,40 zł 38,47 

 

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.  

 

 

 

           
 
 
 

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. 


