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Znak Sprawy: ZP/04/2020                Lipsko 10.06.2020 r. 

 
WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMOWIENIA          
 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 
Część I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w 
postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW I 

MATERIAŁÓW DO SYSTEMU OB Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH I 
MATERIAŁÓW JEDNORAZOWYCH, opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 539988-N-
2020 z dnia 2020-05-14 r. 

 
Zadanie nr 1: systemy próżniowego pobierania krwi z dzierżawą analizatora i systemu do OB. 

 
Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 12: Medlab Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn  

uzyskując 100 pkt ( 60 cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert z pośród złożonych ofert w powyższym 
zakresie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
W powyższym zakresie ofertę złożyli również: 
 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 11: Eclipse Sp. z o.o.  Sp. K. ul. prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków      

uzyskując 99,18  pkt ( 59,18 cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 7: Becton Dickinson Polska Sp. z o. o. ul. Osmańska 14, 02-823 

Warszawa,  uzyskując 96,92  pkt ( 56,92 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 5: PZ CORMAY S.A. 05-092 Łomianki, ul. Wiosenna 22,   

        uzyskując 91,73  pkt ( 51,73 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Zadanie nr 2: szybkie testy diagnostyczne 
 

Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: STAMAR mgr. Inż. Dorota Szewczyk, 41-300 Dąbrowa Górnicza 
                                                              Ul. Feliksa Perla 5, uzyskując 100 pkt ( 60 cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert z pośród złożonych ofert w powyższym 
zakresie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
W powyższym zakresie ofertę złożyli również: 
 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 9: Bio-Novum Sp. z o.o. ul. Droga Męczenników Majdanka 74,  20-325 

Lublin uzyskując 90,33  pkt ( 50,33 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
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Wykonawca: oferta oznaczona nr 6: Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o. o. (Lider) 54-613 Wrocław,   
                                                              ul. Krzemieniecka 120 
                                                              Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ( członek ) 91-342 Łódź,  
                                                              ul. Zbąszyńska 3, 
                                                              uzyskując 87,34  pkt ( 47,34 - cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin  
                                                           uzyskując 79,11  pkt ( 39,11 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 8: Hydrex Diagnostics Sp. z o. o Sp. k. 04-313 Warszawa, ul. T. Zana 4 
                                                           uzyskując 71,59  pkt ( 31,59 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 10: Hydrex Diagnostics Sp. z o. o Sp. k. 04-313 Warszawa, ul. T. Zana 4 
                                                           uzyskując 68,63  pkt ( 28,63 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 3: Argenta Sp. z o.o. Sp.k.  60-401 Poznań, ul. Polska 114 
                                                           uzyskując 67,28  pkt ( 27,28 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Zadanie nr 3: sprzęt jednorazowego użytku-jałowy 
 
Jako najkorzystniejszą wybrano : 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 12: Medlab Products Sp. z o.o. ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn  

uzyskując 100 pkt ( 60  - cena, 40 – termin dostawy ) 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza w oparciu o ustalone kryteria oceny ofert z pośród złożonych ofert w powyższym 
zakresie. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 
W powyższym zakresie ofertę złożyli również: 
 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 10: MEDAN Andrzej Hędrzak ul. A. Korczoka 32 44-103 Gliwice  
                                                             uzyskując 85,57  pkt ( 45,57 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin  
                                                           uzyskując 83,32 pkt ( 43,32 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2: MAR-FOUR” MARIAN SIEKIERSKI, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI,  
                                                            Ul. SREBRZYŃSKA 5/7 ,  
                                                            uzyskując 77,10  pkt ( 37,10 -  cena, 40 – termin dostawy ) 
 
 
Część II.      Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający informuje, że umowy w przedmiotowym 

postępowaniu mogą być zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą 
elektroniczną niniejszej informacji o wyborze oferty. 

 
Część III. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – ustawy prawo 

zamówień publicznych. 
 
 

Otrzymują wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu i strona internetowa zamawiającego. 
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               /sporządził/                                                                                                      /zatwierdził/ 


