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UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych działająca w imieniu
Zamawiającego Komisja przetargowa informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty z ofert
zgłoszonych do przetargu nieograniczonego na:

- Dostawa odczynników krwinek wzorcowych do serologii grup krwi- metody
probówkowe/szkiełkowe.

II. Jako najkorzystniejsza nie została wybrana oferta.
Kryteriami oceny ofert była:

1. CENA

60%

2. JAKOŚĆ

10%

3. TERMIN PŁATNOŚCI
4. Czas realizacji zamówienia
5. Monitorowanie temperatury podczas transportu

10%
10%
10%

III. Działająca w imieniu Zamawiającego Komisja Przetargowa informuje , że:
1. W/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostało złożonych – 1 oferta.
Numer
oferty
1.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

FARMATOR Sp. z o.o.
ul. Podchorążych
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 56-655-07-30
fax. 56-655-07-30
e-mail: zampubl@farmator.eu

7.313,98 zł

Cena netto

6.772,20 zł

2. W/w postępowaniu nie wykluczono oferty Wykonawcy.
3. W/w postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy:

FARMATOR Sp. z o.o.
ul. Podchorążych
87-100 Toruń
woj. kujawsko-pomorskie

Jakość

10 pkt.

Termin
płatności

Czas realizacji
zamówienia

90 dni – 10
pkt.

Do 5 dni
roboczych – 10
pkt.

Monitorowanie
temperatury
podczas transportu

10 pkt.

tel. 56-655-07-30
fax. 56-655-07-30
e-mail: zampubl@farmator.eu
Wymagania Zamawiającego dla zestawu probówek kontrolnych do codziennej kontroli
odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych do układu ABO i RhD opisane
w SIWZ w załączniku pkt. 1 krwinki i odczynniki muszą spełniać warunki określone
w aktualnych przepisach Instytutu Hematologii i Transfuzjologii oraz posiadać oznaczenie
znakiem CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej w czasie ważności produktu. Oferent
złożył ofertę na zestaw krwi kontrolnej z deklaracją zgodności WE nr C/1101-N bez udziału
jednostki notyfikowanej. Złożona oferta jest niezgodna z wymaganiami Zamawiającego
w związku z czym nie realizuje zamierzonych celów wymaganych parametrów jakościowych
i podlega odrzuceniu na podstawie na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 prawo zamówień publicznych,
ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Zgodnie z art. 93.1.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia w załączniku nr 1, ponieważ nie złożono żadnej
oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem
pkt. 2 i 3;
W/w załączniku zostanie wszczęte kolejne postępowania, które dotyczyć będzie tego samego
przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z art. 92 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informacja zostaje zamieszczona na
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ www.szpitalgolub.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

