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Sokółka dn. 16.09.2013r 

Ogłoszenie o wyborze oferty  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 200000 euro  
na  dostawę  krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał metodą manualną do układu AB0 oraz mikrokart i 
odczynników  serologicznych  do  metody  mikrokolumnowej  żelowej  wraz  z  doposażeniem,  kompatybilnym  z 
posiadanym zestawem aparatury do oznaczeń w serologii  transfuzjologicznej:  ID-Centrifuge 24S, ID-Incubator 
37SI, ID-Pipetor EP-5, ID-Dispenser red wg asortymentu i ilości wyszczególnionych w dodatku nr 2 do niniejszej  
SIWZ. CPV: 33696500-0 odczynniki laboratoryjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 
2 i 5 do SIWZ

      Znak sprawy: SPZOZ LAB3 / 2013   Nr ogłoszenia 359060 z dnia 05 -09- 2013r                         

W poszczególnych  grupach wybrano następującą ofertę:

Nr 
grupy

Wybrana  firma Wartość netto  brutto zł 
wybranej oferty Nr oferty / Liczba pkt.

I

numer oferty: 1
Regionalne Centrum  
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 
40-074 Katowice ul. Raciborska 15
Jedna oferta

2304,00
2488,32

1 / 100,00

II

numer oferty: 2
DIAHEM AG DIAGNOSTIC PRODUCTS 
CH-8180 Bulach, Szwajcaria ul. Schlosserstrasse 4
Jedna oferta

124137,00
136011,96

2 / 100,00

PRZEWIDYWANY TERMIN  ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI TO  20.09.2013r w siedzibie 
Zamawiającego lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy.

Oferty odrzucone 
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

Oferenci wykluczeni z postępowania

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, 
wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.

Pouczenie: zgodnie z art. 180  Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia, 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę do jego wniesienia. 

Sporządził:
St. inspektor d/s zamówień publicznych
Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                Dyrektor SPZOZ w Sokółce

                              Jerzy Kułakowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokółce
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