
 

 

    

 

                                          
 

 

 

 

ZP-17/17                                                                           Kraków,    2017-12-11       
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 

 

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

nr ZP-17/17: 

 
Odczynniki do badania krwi 
 

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia :   

 

Cześć I: zakup i dostawa odczynników i do badań immunohematologicznych w Pracowniach: konsultacyjnej i grup krwi 

dawców Działu Immunologii Transfuzjologicznej. Odczynniki muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w  

obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2017 w sprawie dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, 

badania, preparatyki, przechowywania, 

 wydawania....” oraz odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych i rozporządzenia 

Ministra Zdrowia w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki 

in vitro 

 

Cześć II: ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR będącego 

na wyposażeniu Zamawiającego 

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

2.1. Część I:  

2.1.1. Jakość- Opinia Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (dotyczy pozycji 1-32, za każda pozytywna 

opinie 2pkt= 2 %), max 64 pkt= 64% 

 2.1.2. Cena-36 % (do 36 pkt  - obliczana proporcjonalnie) 

 

  2.2. Część II: 

 2.2.1 -60% cena (do 60 pkt, liczone proporcjonalnie) 

 2.2.2.-10%  /10 punktów/ Dostawy zgodnie z harmonogramem z możliwością zmiany harmonogramu przez 

Zamawiającego (znaczenie ma dowolna możliwość zmian w harmonogramie, na co godzi się Wykonawca w 

zamian za dodatkowe punkty) 

 2.2.3.-10% /10 punktów/ Terminy ważności odczynników dłuższe niż w opisie przedmiotu zamówienia o co najmniej 

10%. (miesiąc liczy się jako 30 dni) Dotyczy odczynników w pkt: 1, 2, 4 

 2.2.4. -20%  - /20 punktów/ - zapewnienie infolinii do rozwiązywania problemów w związku z użytkowaniem przedmiotu 

zamówienia w tym w szczególności otrzymywanych wyników badań  

 

 
Na część I postępowania wpłynęła jedna oferta wykonawcy:  

 

APR Marketing Sp. z o.o., ul Mlądzka 10, Warszawa 04-136 – oferta otrzymuje 100 pkt 

 
Na część II postępowania wpłynęła jedna oferta  

 

Becton Dickinson Polska Sp.  z o.o. Ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa – 80 pkt (60 pkt w kryterium ceny i 

20 pkt w kryterium 2.2.4)  

 

 

 

 

 

Jolanta Zatorska 


