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Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 

„Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego (próżniowego) 

pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB w probówkach 

z w/w systemu, symbol 35/ZP/2020”  

 

 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie informuje o dokonaniu wyboru oferty 

najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym, oznaczonym symbolem 35/ZP/2020, którego przedmiotem 

jest: „Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego (próżniowego) 

pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB w probówkach z w/w 

systemu”.  

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przez okres 36 

miesięcy (termin wykonania zamówienia) kwotę: 109 000,00 zł brutto. 

 

Ceny złożonych ofert i kryterium pozacenowe następujących Wykonawców: 

Nr 

oferty 
Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy 

Cena brutto 

 

Parametry jakościowe 

(ilość punktów) – max. 4 pkt 

1. 

Eclipse Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 

 31-864 Kraków 

114 265,62 zł 3 

2.  
Becton Dickinson Polska Sp. Z o.o. 

Ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 
103 890,60 zł 3 

 

1. Ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 Prawo zamówień publicznych jest oferta Wykonawcy:  

 

Oferta nr 2: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa. 

Liczba otrzymanych punktów – 9 pkt. 

Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert oraz spełnia wszystkie 

wymagania opisane w SIWZ.  

 

2. Zestawienie cenowe wraz z oceną punktową. 

 

Zamawiający oceniał oferty według następujących kryteriów:  

Cena ofertowa – „C” 

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny 



 

 

 

2 

 

najtańszej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 10 oraz przez wagę 

kryterium, którą ustalono na 60 % (max. 6 pkt) 

 

Parametry jakościowe  - „J” 

W kryterium tym zamawiający będzie oceniał parametry jakościowe zamkniętego systemu próżniowego - 

waga kryterium 40% (max. 4 pkt) 

TAK  -  1 punkt 

NIE   -  0 punktów 

Suma punktów uzyskana przez ofertę Wykonawcy „S” obliczana wg wzoru: S = C+J 

 

Informacja o złożonych ofertach i przyznanych punktach: 

Nazwa firmy 
Wartość oferty 

brutto 

Ilość pkt. 

za wartość 

Parametry jakościowe 

(ilość punktów) – 

max. 4 pkt 

Ocena końcowa 

Eclipse Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 

 31-864 Kraków 

114 265,62 zł 5,46 3 8,46 

Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. 

ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa 103 890,60 zł 6 3 9 

 

3. Termin realizacji zamówienia – 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

4. Informacje o terminie zawarcia umowy: umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (storna internetowa szpital.zlotow.pl/zakładka zamówienia publiczne) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – specjalista ds. zamówień publicznych , Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 67 263 58 78, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 

mailto:przetargi@szpital.zlotow.pl


       

 
 

 

 

 

 


