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Ogłoszenie o wyborze oferty   

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
207000 euro na dostawę: odczynników do oznaczania hormonów wraz z dzierżawą analizatora 
immunodiagnostycznego do ich oznaczeń, kalibratorów, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych wraz z 
zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie osób zgodnie z dodatkiem 
nr 2 i nr 5 do SIWZ oraz dostawę pasków do oznaczania moczu wraz z dzierżawą analizatora/czytnika i zestawu 
komputerowego wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi w niezbędnej liczbie 
osób zgodnie z dodatkiem nr 2 i nr 5 do SIWZ - CPV-33696500-0 Odczynniki laboratoryjne 
 

Znak sprawy: SPZOZ LAB4 / 2015   Nr ogłoszenia 266108 z dnia 08 -10- 2015r 
 
      

W poszczególnych  grupach wybrano następujące oferty: 

Nr grupy Wybrana  firma Wartość netto / 
brutto zł wybranej 

oferty 

Nr oferty / Liczba 
pkt. 

I 

numer oferty: 2  
Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o. 
ul. Postępu 21 B 02-676 Warszawa 
Jedna oferta. 

578186,00 
626250,18 

2 / 100,00 

II 

numer oferty: 1 
PZ Cormay SA 
05-092 Łomianki ul. Wiosenna 22 
Jedna oferta. 

19520,00 
21369,60 

1 / 100,00 

 
PRZEWIDYWANY TERMIN  ZAWARCIA UMÓW Z WYBRANYM WYKONAWCĄ TO 30.10.2015r w siedzibie 

Zamawiającego (sekretariat)  lub zgodnie z pisemnym wnioskiem Wykonawcy. 

 

Oferty odrzucone  

W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty  
 

Oferenci wykluczeni z postępowania 

W postępowaniu 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 terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub można było powziąć informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia odwołania.  

 

Sporządził: 

St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert             

 

    Zatwierdził: 

                   Dyrektora SPZOZ w Sokółce 

                                Jerzy Kułakowski                
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