
 

 

    

 

                                          
 

 

 

 

ZP-10/17                                                                           Kraków,    2017-10-25       
 

 

Ogłoszenie o wyborze Oferty 

 

 

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

przetargowym  nr ZP-10/17: 

 
Zestawy do pobierania krwi i jej składników 

 

Część I – zestawy pojemników do pobierania krwi góra-dół  w ilości 200 000 sztuk 

Część II - zestawy pojemników pediatrycznych na krew i jej składniki w ilości   3  000  sztuk 

Cześć III -  pojemniki puste na krew transferowe a 600 ml  - 8 000 sztuk 

Część IV – zestawy do separatora TRIMA ACCEL będącego na wyposażeniu Zmawiającego – 2000 sztuk wraz z 

płynem ACD-A – 2000 jednostek 

 

 

Wpłynęły  trzy   oferty od następujących wykonawców: 

 

-Macopharma Polonia Sp.  z o.o. , ul Szwajcarska 22,  54-405 Wrocław 

-Terumo BCT Polska Sp. z o.o., ul Hutnicza 14, 40-241 Katowice 

-Biameditek sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok 

 

Nie odrzucono żadnej z ofert 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy  

 

 

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części): 

 

 

1) 60% (do 6 punktów)  - cena liczona proporcjonalnie 

2) 10% (do 1 punktu) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych - 1 punkt); do 10 dni kalendarzowych - 0 pkt  

(nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych) – punktacja wspólna dla wszystkich części 

3) 20 % termin przydatności do użycia (do 2  punktów).  

3.1.) dla części  I , II, III, IV : Minimalny termin przydatności do użycia od dostawy do Zamawiającego:                           

- 12 miesięcy – 0 pkt; 15 miesięcy- 1 pkt, 18 miesięcy – 2 pkt;   

4) 10 % (1 pkt) termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu Zamówienia połączony z wymianą wadliwych 

przedmiotów Zamówienia do 5 dni roboczych 

 

 



 

Lista Wykonawców wraz z punktacją w kryteriach wyboru  najkorzystniejszej oferty  

 

1. Na część pierwszą wpłynęła wykonawcy: Macopharma Polonia Sp.  z o.o. , ul Szwajcarska 22,  54-405 

Wrocław – oferta otrzymuje 10 punktów 

2. Na cześć II wpłynęła oferta wykonawcy: Biameditek Sp. z o.o. ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok- oferta 

otrzymuje 10 punktów 

3. Na cześć III wpłynęły oferty wykonawców: Macopharma Polonia Sp z o.o. oraz Biameditek  Sp.  z o.o. 

Biameditek otrzymuje 10 pkt a Macopharma 9,17 pkt 

4. Na część IV ofertę złożyła Terumo BCT Polska Sp. z o.o, wykonawca otrzymuje 6 punktów 

 

 

Jolanta Zatorska 


