
Proszowice, dnia 15.12.2014r. 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach uprzejmie 
informuje, że  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę odczynników biochemicznych wraz  
z  dzierżawą  aparatu,  odczynników  immunochemicznych  wraz  z  dzierżawą  aparatu  oraz 
odczynników z dzierżawą aparatu do badań równowagi kwasowo-zasadowej, Oznaczenie sprawy: 
32/ZP/2014 (Numer ogłoszenia 2014/S 197-347778 z dnia 14.10.2014r.) została wybrana oferta n/w 
Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert – CENA 100%. 

Pakiet I
bioMerieux Polska Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością ul.  Generała  Józefa  Zajączka 9,  
01-518  Warszawa  o wartości   brutto  240.137,76  zł  (słownie:  dwieście  czterdzieści  tysięcy  sto 
trzydzieści siedem złotych 76/100). 

Uzasadnienie wyboru : jedna ważna oferta, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta najkorzystniejsza. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 
CENA

      Razem

1

bioMerieux Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Generała Józefa Zajączka 9, 
01-518 Warszawa 

100 100

W pakiecie I złożono 1 ofertę.

Pakiet II
Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 
01-531  Warszawa  o wartości   brutto  332.181,63  zł  (słownie:  trzysta  trzydzieści  dwa  tysiące  sto 
osiemdziesiąt jeden złotych 63/100). 

Uzasadnienie wyboru : jedna ważna oferta, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta najkorzystniejsza. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 
CENA

      Razem

2

Roche Diagnostics Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 
01-531 Warszawa 

100 100

W pakiecie II złożono 1 ofertę.

Pakiet III
Roche Diagnostics Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 
01-531 Warszawa o wartości  brutto 35.807,37 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset siedem 
złotych 37/100). 

Uzasadnienie wyboru : jedna ważna oferta, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta najkorzystniejsza. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 
CENA

      Razem

2

Roche Diagnostics Polska Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 
01-531 Warszawa 

100 100

W pakiecie III złożono 1 ofertę.



Umowy dostawy zostaną zawarte  zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych  
– w terminie nie krótszym niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,  
tj. w terminie 02.01.2015 r. w siedzibie Zamawiającego. 
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