
 

 

    

 
                                           
 

 

ZP-20/17                                                                           Kraków,    2018-01-24        
 

Ogłoszenie o wyborze Oferty na część IV, VII 
 

 

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

nr ZP-20/17 : 

 
Materiały medyczne jednorazowe 

 
Część IV – kompres jałowy –210 000 sztuk 

Część VII - Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 210 000 sztuk 

 

 

 

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty  

-60%  cena  

-20% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni kalendarzowych  od złożenia zamówienia – 2 punkty; do 8 dni – 1 punkt, do 

10 dni  - 0 punktów. 

Jednocześnie termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 10 dni. Należy zdeklarować termin dostaw w ofercie 

cenowej 

-20% - termin przydatności przedmiotu zamówienia : do 12 miesięcy  - 0 punktów (jednocześnie 12 miesięcy to minimalny 

termin przydatności ) Co najmniej 17 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 22 miesiące – 2 punkty. Wszelkie terminy 

przydatności  i punktacja nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać oferowany termin przydatności do użycia 

 

Nie odrzucono żadnej z ofert 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 

Porównanie ofert 

 

Część IV:  

-Zarys Sp.  z o.o., ul Pod Borem 18, 41-808  Zabrze – 9,33 pkt (w tym 4 w kryteriach pozacenowych) 

-Onemed Polska Sp.  z o.o., ul Kolista 25, 40-486 Katowice – 7,69 pkt (w tym 4 w kryteriach pozacenowych)  

-Mercator Medical S.A. ul Heleny Modrzejewskiej 30, 30-321 Kraków – 9,33 pkt (w tym 4 w kryteriach 

pozacenowych) 

-Citonet Kraków Sp. z o.o., Ul Gromadzka 52, 30-719 Kraków – 10 pkt (w tym 4 w kryteriach pozacenowych) 

 

 

Część VII: 

-Medservice Pro Bis, Sp. z o.o., ul Gabrieli Zapolskiej 7 , 40-580 Warszawa – 7,38 pkt (w tym 4 w kryteriach 

pozacenowych) 

-Zarys Sp.  z o.o., ul Pod Borem 18, 41-808  Zabrze – 9,76 pkt (w tym 4 w kryteriach pozacenowych) 

-Onemed Polska Sp.  z o.o., ul Kolista 25, 40-486 Katowice – 10,00 pkt (w tym 4 w kryteriach pozacenowych) 

 

(Punktacja wyliczona z uwzględnieniem złożonych ofert dodatkowych przez Onemed Polska Sp. z o.o oraz Zarys 

Sp. z o.o , gdyż przy pierwszym otwarciu ofert ci dwaj wykonawcy złożyli oferty z tą samą ceną) 

 

 

Jolanta Zatorska 
 


