
 

 

    

 

                                          
 

 

 

 

ZP-7/19                                                                           Kraków,    2018-03-28       

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

 

 

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

nr ZP-7/19: 

 
Materiały medyczne jednorazowe, środki ochrony osobistej                             

i pojemniki na odpady 
 

1. Skrócony opis przedmiotu zamówienia :   

 

Część I – Pojemniki plastikowe na odpady medyczne  -  20 500 sztuk 

Część II – Rękawice ochronne jednorazowe lateksowe - 50 000 sztuk 

Część III - Rękawice ochronne jednorazowe z nitrylu - 650 000 sztuk 

 

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części I) 

1.)-60%  cena  

2.)-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 

3.)-20% - termin przydatności przedmiotu zamówienia : do 12 miesięcy  - 0 punktów (jednocześnie 12 miesięcy to 

minimalny termin przydatności ) Co najmniej 18 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 24 miesiące – 2 punkty. Wszelkie 

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

 

2.1.. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy części II i III): 

 

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

2.)-10% (do 1 punktu) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych (1 punkt); do 8 dni kalendarzowych (0,5 pkt) . 

(nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych) 

3.)-10% termin przydatności do użycia (1 punkt). 1 punkt otrzymuje wykonawca, który zaoferuje termin przydatności do 

użycia min 24 miesiące od dostawy do Zamawiającego. 0,5 pkt otrzymuje wykonawca który zaoferuje termin przydatności 

do użycia min 18 miesięcy od dostawy do Zamawiającego Minimalny termin przydatności do użycia to 12 miesięcy od 

dostawy. 

4.)-5% (0,5 punktu) AQL równe lub mniejsze  niż 1.0 (np. 0,5, 1,0) 

5.)-10% Siła zrywu (1 punkt): dla rękawic lateksowych przed starzeniem min 8,0N a dla nitrylowych min 7,5N 

6.) 5% Spełnienie norm ASTM F1671(0,5 punktu): Należy przedłożyć ważne (aktualne)  wyniki badań przeprowadzonych 

przez jednostkę niezależną potwierdzających że oferowane rękawice  spełniają wskazane normy 
 

 

Na część I postępowania wpłynęły niepodlegające odrzuceniu  oferty wykonawców: 

 

 

-P.W.Intergos Sp.  z o.o. 43-300 Bielsko Biała Ul Legionów 59a – oferta otrzymuje 10 pkt. 

-PPH Medplast S.C. Ul Zielna 84, 12-200 Częstochowa – oferta otrzymuje 9,96  pkt, 

-Zarys International Group Sp.  z o.o. , ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze – oferta otrzymuje 9,82  pkt 

 

 
Na część II postępowania wpłynęła jedna niepodlegająca odrzuceniu oferta wykonawcy:  

 

-Abook Sp.  z o.o., Ul Brzostowska 22, 04-985 Warszawa - oferta otrzymuje 10  pkt. 

 

 

 
 

Na część III  postępowania wpłynęły oferty wykonawców  



 

-Abook Sp.  z o.o., Ul Brzostowska 22, 04-985 Warszawa,   

-Mercator Medical Sp. z o.o. Ul Heleny Modrzejewskiej  30 31-327 Kraków,  

-Zarys International Group Sp.  z o.o. , ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

 

W związku z faktem że cena każdej z ofert przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

tej części, Zamawiający unieważnia postępowanie na tę część na podstawie art. 93, ust 1 pkt 4. 

 

 

 

 

Jolanta Zatorska 


