
 

 

  
  

 

                                           
ZP-4/16                                                                           Kraków,    2016-02-22        

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 
 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym             

nr ZP-4/16 : 

 

Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników 

(probówki, igły motylkowe, staza, pojemniki na krew) 

 

  Część I: Zamknięty System próżniowy pobierania krwi do badań  (probówki próżniowe, igły motylkowe)  

  Część II: Probówki sterylne 11 ml, 16 mm średnicy, o okrągłym przekroju,  długość 100 mm, pakowane po 100 sztuk,  z 

żółtym korkiem nienakręcanym,  oznakowane CE, na opakowaniu zbiorczym nr LOT i REF  

Część III - Staza bezlateksowa, nawijana w szpulki po 25 sztuk, o wymamiarach 2,5x50 cm, kolor niebieski, oznakowanie CE – 

20 000 szt 

  Część IV  - pojemniki puste płytkowe a 1000 ml  - 4 000 sztuk 

  Część V  - pojemniki puste na krew transferowe a 1000 ml  - 6 000 sztuk 

 

 

 

Wpłynęły cztery oferty  

 

Nie odrzucono żadnej z ofert 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 

Unieważnia się przedmiotowe postępowanie w zakresie części II, gdyż nie wpłynęła na te cześć jakakolwiek 

oferta. 

 

N cześć I i III postępowania została złożona jedna  oferta wykonawcy Proplasma Sp z o.o. Sp.K z siedzibą w 

Warszawie przy ulicy Ludwinowskiej 17K. Wykonawca otrzymuje po 9 punktów w kryterium ceny i 0 punktów w 

kryterium terminu realizacji dostaw. 

 

Na cześć IV Postępowania wpłynęła jedna oferta wykonawcy Macopharma Polonia Sp z.o.o., Ul Szwajcarska 22, 

54-405 Wrocław. Wykonawca otrzymuje łącznie 10 punktów 

 

Na część V postępowania wpłynęły 3 oferty następujących wykonawców wykonawców:  

-Macopharma Polonia Sp z.o.o. w kryterium ceny wykonawca otrzymuje 7,49 punktu 

-Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, w kryterium ceny 

Wykonawca otrzymuje 6,95 pkt 

-Biameditek Sp. z o.o  z siedzibą przy ulicy Składowej 12, 15-399 Białystok. W kryterium ceny Wykonawca 

otrzymuje 9 pkt. 

Ponadto dla tej części postępowania każdy wykonawca otrzymuje dodatkowo po jednym punkcie za 

zaoferowanie terminu realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych. 

 

 

 

Umowy zostaną zawarte z wykonawcami j/w w minimalnych przewidzianych Ustawą PZP terminach 

 

 

 

Jolanta Zatorska 
 

 


