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Zawiadomienie o wvborze nai korzvstnie iszei ofertv

Na podstalvie afi. 92 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia,2004 r. Prawo zamówień publicznych (

Dz.IJ. z 2018 r. poz.1986 ze zm), zwanej dalej Pzp; w imieniu .,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp, z
o,o. informuję, ze w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zakup i dostawę odczynników chemicznych,
serologicznych, sprzętu laboratoryjnego wraz z dzierżzwą analizatorów wybrane zostĄ ofeĄ:

Pakiet nr 1

SYSMEX Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolirrrska 1 7 6, 02-486 Warszalva
cena wybranej oferly 48 314,16 zł brutto , termin dostawy 2 dni, parametry techniczne (akość) * 30 pkt.
Pakiet nr 2

Werfen Polska Sp. z o.o,
ul. Wolińska 4,03-699 Warszawa
cena wybranej ofefiy 61 065,12 zł brutto , tennin dostawy 4 dni, parametry teclrniczne (akość) - 20 pkt,
Pakiet nr 3
Przedsiębiorstwo Produkcji i Handlu MEDRIV Sp. z o.o.
ul, Poligonowa 21 18, 04-05 l Warszawa
cena wybranej oferly 12932,10 zł brutto , termin dostawy l dzień. parametry techniczne (akość) - 30 pkt.
Pakiet nr 4
Na podstawie ar1. 93 Lrst. 1 pkt.4 w związkr-r z art.93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postęporł,anie
zostaje unieważnione. Cena najkorzystniejszej of'erti, przewyższa klvotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyc na sfiIlansorr anie zalnór.ł ienia.
Pakiet nr 5
Becman Coulter Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 1 8 1 B. 02-222 Warszawa
cena wybranej oferty 148 905,54 zł brutto, termin dostawy 1 dzień, parametry techniczne (jakość) - 30 pkt.
Pakiet nr 6
Sarstedt Sp, z o.o.
ul. Warszawska 25. Blizne Łaszczyńskiego
05-082 Stare Babice
cena wybranej ofer§7O 243.92 zł brutto , termin dostawy 1 dzień, parametry techniczne (akośó) - 40 pkt.
Pakiet nr 7
Krajorł,e Towarzystwo Gospodarcze Semigat SA
Ul. Ratuszorva l1, 03-450 Warszawa
cena wybranej ofety 1 605,00 zł brutto, termin dostawy 2 dni.
Pakiet nr 8
Becman Coulter Polska Sp, z o,o.
Al, Jerozolimskie 1 8 ltr, 02-222 warszawa
cenawybranej oferĘl02920,40 złbrutto,termindostawy 1dzień, parametrytechnicznefiakość)-30 pkt.
Pakiet nr 9
PZ CoRMAY S.A.
ul, Wiosenn a 22, 05 -092 Łomianki
cena wybranej ofeĘ 712,80 zł brutto , tennin dostawy 1 dzień.
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raket nr lu
Argenta Sp. z o.o. Sp. k
Ul. Polska l14. 60-401 Poznań
cena wybranej ofeĘ 3 450,60 zł brutto , termin dostawy 2 drri.

Pakiet nr 11
Na podstawie ar1. 93 ust. 1 pkt.4 w związku z aft.93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie
zostaje uniewaznione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, ktorąZalnawiający zamierza
przeznaczyc lla sfinansorł anie zamówienia.
Pakiet nr 12
BIOMAR Diagnostyka Sp. z o,o.
Ul. Jagodowa 11, 44-110 Glirvice
cena wybranej oferty zł brutto, termin dostawy ldzień.
Pakiet nr 13
Na podstawie afi. 93 Llst. 1 pkt,1 rv związku z aft.93 ust. 2 ustawy Prarvo zamówień publicznych postępowanie
zosta.ie uniewaznione. W postępolvaniu nie złozotlo żadnej of'eny
Pakiet nr l4
Na podstawie aft. 93 ust. 1 pkt.l w związku zart.93 ust, 2 ustawy Prarvo zamówień publicznych postępowanie
zostaje uniewaznione. W postępowaniu nie złożono żadnej oferly
Pakiet nr 15
Argenta Sp. z o.o. Sp. k
Ul. Polska 114, 60-401 Pozrrań
cena wybranej ofeńy 556,20 zł brutto , terlnin dostawy 2 dni
Pakiet nr 16
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.1 rv związku z aft.93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie
zostaje uniewaznione. W postępowaniu nie złozono zadnej ofefty

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferla została wl,brana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów (oceny ofen) określonych w SIWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w ar1, 89 ust. 1 ustarły z dnia29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówieri publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze nn),

streszcze

.,Szpital Potviatorvy rve Wlzcśni" Sp. z il.o. ul. Słolł,ackiego l, {ij_300 Września
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Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla kietu nr 1

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne

(iakość)
Razem

9 SYSMI]X Polska Sp. z o,ł,.
Al. Jerozolimska 176" 02-,186 \Ąrarszarva

60 l0 30
100

streszczenie ocenv i porównania zlożonych ofert dla pakietu nr

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne

(iakość)
Razem

_1 Werf'en Polska Sp. z o,o.
ul. Wolińska 4.03-699 Warszarva

60 l0 30
l00

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla pakietu nr 3

Numer
oferty Nazwa (firmy i adres wykonawcy

Liczba pkt. w
kryterium

cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne

(iakość)
Razem

2 Przedsiębiorstrło Produkc ji i I-1andlu

ML,DRIV Sp. z o.o.
ul. Poligonorł,a 2/18, 04-05 l Warszawa

60 l0 30 l00

nie oceny i porównania złożonych of'ert dla pakietu nr

Numer
oferty Nazwa (firmy i adres wykonawcy

Liczba pkt. w
kryterium

cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne

(i akość)
Razem

l3 Becman Couiter ['olska Sp, z o.o.
Al. Jerozolimskie l8lB, 02-222 Warszau,a

60 l0 30
l00

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne

Numer
oferty

Liczba pkt. w
kryterium

termin dosławv
Razem



JarsLcuL Jp. Z l},0.

ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczl,ńskiego
05-082 Stare Babice

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla kietu nr

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawv
Razem

8 BioMaxima SA
ul. Vetterów 5. 20-277 t,ublin

l0
8,83

l8,83

14 Argenta Sp. z o.o, Sp. k
ul. Polska l 14. 60-40l Poznań

60
40

l00

Napodstawieart.94ust. 1pkt.2i art,94ust 2pkt. laustawyzdniaż9sĘcznia2004r.-Prawo
publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm), irrformuje, że podpisanie umowy z
Wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkich fonnalności.

a
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streszczenie I a złożonych ofert dla pakietu nr

Numer
oferĘ

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
c€na

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

8 BioMarima SA
ul. Vetterórv 5. 20-277 Lublin

25,48 l0 3 5,48

11 Krajorve Towarzystrvo Gospodarcze
Semigat SA
ul. Ratuszo,nva ll. 03-450 Warszalva

60 40 100

,ż Intbrmer Med. Sp. z o.o.

ul. Winogrady l l8. 6l -626 Poznań
44,58

40
84,5 8

Streszczenie oceny i porównania zlożonych ofert dla pakietu nr 5

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawv

Liczba pkt. w kryterium
parametry techniczne

( i a kość)
Razem

13 Becman Coulter Polska Sp. z o.o,
Al. Jerozolimskie 1BlB, 02,222
WarSZaWa

54,24 l0 30 94.ż4

I4 Argenta Sp. z o,o. Sp. k
Ul. Polska 114,60-401 Poznań

60
l0 15

85

streszczenie l anIa ofert dla pakietu nr 9

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt, w
kryterium

termin dostawy
Razem

4 PZ CORMAY S.A,
ul. Wiosenna 22.05-092 Łonlianki

60
40

100

streszczenie l nanla ofert dla pakietu nr 9

Numer
oferty Nazwa (firmy i adres wykonawcy

Liczba pkt. w
kryterium

cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

14 Argenta Sp. z o.o. Sp. k
ul. Polska l l4. 60-40l Poznań

60
40

l00

streszczenie ocenv i nla ofert dla pakietu nr l0

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawv
Razem

14 Argenta Sp. z o.o. Sp, k
ul, Polska l l4.60-40l Poznań

ó0
40

100

streszczenie zlożon ofert dla pakietu nr

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt. w

kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

6 BIOMAR Diagnostyka Sp. z o.o.

Ul. Jagodowa l l. 44-1 l0 Glirvice
60

40
l00

7 Salus lnternational Sp. z o.o,

ul. Pułaskiego 9,40-273 Katowice
4,1,10

40
84,1 0

z o.o.

l

l0
30 l00


