
 

 
    

 

                                        

ZP-4/20                        Kraków,    2020-03-03         
 

Wybór  najkorzystniejszych  ofert  
 
 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że w postępowaniu przetargowym             
nr ZP-4/20 : 

 
 

Materiały medyczne jednorazowe i pojemniki na odpady 

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

Część II: 

1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 140 000 sztuk 

2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok 

Cześć III: Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 210 000 sztuk 

 
Wpłynęło 6 ofert 
 
Nie wykluczono żadnego wykonawcy, ani nie odrzucono żadnej z oferty 
 
 
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty  

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 od dostawy do zamawiającego  : do 10 miesięcy  - 0 punktów 

(jednocześnie 10 miesięcy to minimalny termin przydatności ) Co najmniej 12 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 16 

miesiący – 2 punkty. Wszelkie terminy przydatności  i punktacja nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać 

oferowany termin przydatności do użycia 

 
Na część I postępowania wpłynęły oferty wykonawców: 
-PPH Med.-Plast S.C. Ul Zielna 84  42-200 Częstochowa – 10 pkt 
-P.W. Intergos 43-300 Bielsko Biała Ul. Legionów 55 – 9,99 pkt 
-Equimed Sp. J  Ul Prądnicka 46 31-202 Kraków – 8,81 pkt 
(w kryteriach poza cenowych wszyscy wykonawcy otrzymują po 4 punkty) 
 
Na część II postępowania wpłynęły oferty wykonawców: 
-AllMed AB Sp. o.o. Ul. Pawła z Krosna 7 30-389 Kraków – 9 pkt  
(w kryteriach poza cenowych wykonawca otrzymuje 3 punkty) 
 
Na część III postępowania wpłynęły oferty wykonawców: 
-Zarys International Group Sp.  z o.o. SP. K Ul Pod Borem 18,  41-808 Zabrze – 10 pkt 
-Batist Medical Polska Sp.  z o.o. Ul Kolista 25 46-486 Katowice – 9,55 pkt 
(w kryteriach poza cenowych wszyscy wykonawcy otrzymują po 4 punkty) 
 
Umowy zostaną zawarte z wykonawcami, których oferty mają najwyższą punktację  
 
 

Tomasz Czerwiec 


