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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn 

           Do wiadomości 

                          uczestników postępowania 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

  

 

    Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór dostawcy 

wyrobów diagnostycznych do badań immunochemicznych i WB wraz z dzierżawą analizatorów 

(Ogłoszenie nr 2018/S007-010907 Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  z dnia  

11 stycznia 2018 r.) do realizacji zamówienia wybrano Wykonawców: 

 

1. DiaSorin Poland Sp.zo.o., ul. Jutrzenki 137 a , 00-231 Warszawa w zakresie części : 

� Część nr 1 – 336088,08 zł brutto  

 

2. Biomedica Poland Sp.zo.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno w zakresie części : 

� Część nr 2 – 272797,20 zł brutto  

 

 

W postępowaniu udział wzięli: 

nr oferty  Wykonawca  Adres  

1 Euroimmun Polska sp.zo.o. ul.Widna 2a , 50-543 Wrocław  

2 Biomedica Poland sp.zo.o. ul. Raszyńska 13 , 05-500 Piaseczno  

3 DiaSorin Poland sp.zo.o. ul. Jutrzenki 137a , 02-231 Warszawa 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert : 

Za najkorzystniejszą zostały uznane oferty, które uzyskały najwyższą liczbę punktów obliczonych w 

oparciu o ustalone kryterium jakim była cena oraz ocena użytkowo – jakościowa :   
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części 

kwota 
zabezpieczona 

brutto  nr oferty  

Wartość 
oferty 
brutto  

Wartość 
oferty brutto 

po 
poprawieniu 

omyłek  

ocena 
użytkowo 

jakościowa  

Przyznane 
pkt.  w 

oparciu o 
ocenę 

jakościową  

Przyznane 
pkt. w 

oparciu o 
cenę  Suma  Lokata  

1. 366348,96 3 336088,08   6 0,40 0,600 1,000 I 

1 240470,64   11 0,31 0,600 0,914 II 

2. 331003,80 2 272801,95 272797,20 14 0,40 0,529 0,929 I 

 

Termin płatności 60 dni od otrzymania od Wykonawcy oryginału faktury jednostkowej. 

Termin dostawy zamówionego towaru do 4 dni roboczych  

 

Omyłki rachunkowe : 

Zamawiający działając na podstawie art. 87. ust. 2.2 ustawy prawo zamówień publicznych informuje, 

iż  w zakresie części  nr 2 oferty nr 2  poprawił oczywistą omyłkę rachunkową.  

 

Wykonawcy wykluczeni: 

Nie wykluczono żadnego Wykonawcy, biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Oferty odrzucone: 

Nie odrzucono żadnej oferty w przedmiotowym postępowaniu . 

 

Podpisanie umowy:  

Umowy  w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostaną zawarte z zachowaniem terminu 10 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej  oferty na podstawie art. 94 ust. 

1 pkt 1. 

Umowy jednostronnie podpisane zostaną wysłane pocztą. 

 

Od niniejszej decyzji    przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych ( Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. nr 171  poz.1058 ) – Dział VI „ Środki ochrony prawnej ”.  

 

 

 

 

                                          

 

                                                                                DYREKTOR 

                                                                               Irena Kierzkowska 

 

                                                                                     ……………………………….. 

 

                                                                                                              ( Podpis osoby uprawnionej ) 


