
 

 

  
  

 

                                           
ZP-3/17                                                                           Kraków,    2017-03-08        

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 
 

 

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

nr ZP-3/17 : 

 

Materiały do pobierania, analityki i preparatyki krwi i jej składników 

(probówki, igły motylkowe, staza) 

 

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

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

20 000 szt 

 

Wpłynęły trzy  oferty  

 

Nie odrzucono żadnej z ofert 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:  

 
  -60% (do 6 punktów)  - cena liczona proporcjonalnie  

-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostaw do 3 dni kalendarzowych (2 punkty); do 5 dni kalendarzowych (1 pkt), do 

7 dni kalendarzowych (0 pkt) . (nieprzekraczalny termin realizacji to 7 dni kalendarzowych 

-20% (do 2 punktów) – termin przydatności do użycia. Minimum 16 miesięcy – 2 punkty, minimum 12 miesięcy – 1 

punkt, Minimalny termin to 7 miesięcy – 0 punktów .  

Wskazane powyżej terminy dotyczyły obydwu części zamówienia za wyjątkiem: Probówki i igły  (część I) pozycja 3 i 10 

maja posiadać min 4 miesiące terminu ważności, a pozycje 10 i 11 minimum 12 miesięcy. Termin przydatności do użycia 

probówek z pozycji 3 i 10 oraz uchwytów i igieł z pozycji 11 i 12 dla części pierwszej nie będzie oceniany  

 

   Wszelkie terminy należało  zadeklarować w ofercie 
 

 

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

Warszawie przy ulicy Ludwinowskiej 17K. Wykonawca otrzymuje po 6 punktów w kryterium ceny i 2 punkty w 

kryterium terminu realizacji dostaw – razem 8 punktów 

 

Na cześć II Postępowania wpłynęły dwie oferty wykonawców:  

 

-Polmil Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą przy Ul. Przemysłowej 8, 85-758 Bydgoszcz  

 W kryterium ceny wykonawca otrzymuje 6 punktów, w kryteriach pozacenowych 4 punkty 

-Medicus Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą przy ul Towarowej 23A, 43-100 Tychy 

W kryterium ceny wykonawca otrzymuje 4,75 punktu, w kryteriach pozacenowych 4 punkty 

 

 

Umowy zostaną zawarte z wykonawcami j/w, którzy uzyskali najkorzystniejsza punktację  w minimalnych 

przewidzianych Ustawą PZP terminach 

 

 

 

Jolanta Zatorska 
 

 


