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faks: 18 3372 710
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Limanowa dnia: 2020-11-05

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
BZP Nr ogłoszenia o zamówieniu: 594212-N-2020; data zamieszczenia: 07/10/2020

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na postawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawy krążków antybiogramowych, krążków
diagnostycznych, oraz testów, kontroli, kalibratorów oraz materiałów eksploatacyjnych do identyfikacji i oznaczania lekooporności bakterii i
grzybów wraz z dzierżawą aparatu do oznaczania lekooporności ujęte w trzech zadaniach asortymentowych
Sygnatura: NZ/60/D/N/L/2020 ; informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Argenta Spółka z o.o. Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
na zadanie nr 1 – Krążki anybiogramowe za cenę 12 518.06 zł
Argenta Spółka z o.o. Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
na zadanie nr 2 – Krążki diagnostyczne. za cenę 4 752.00 zł
bioMérieux Polska Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01518 Warszawa
na zadanie nr 3 – Testy, kontrole, kalibratory, materiały zużywalne do identyfikacji i oznaczania lekooporności bakterii i grzybów wraz z
dzierżawą aparatu do oznaczania lekooporności za cenę 391 115.36 zł
Uzasadnienie wyboru – oferta najkorzystniejsza według kryteriów oceny
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Zadanie częściowe
Nazwa i adres wykonawcy (Nr oferty)
1 - Krążki anybiogramowe

DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Modularna 11A/H3, 02-238
Warszawa (3)

1 - Krążki anybiogramowe

Argenta Spółka z o.o. Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań (1)

1 - Krążki anybiogramowe

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin (4)

2 - Krążki diagnostyczne.

DIAG-MED Grażyna Konecka, ul. Modularna 11A/H3, 02-238
Warszawa (3)

2 - Krążki diagnostyczne.

Argenta Spółka z o.o. Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań (1)

2 - Krążki diagnostyczne.

BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin (4)

3 - Testy, kontrole, kalibratory, materiały
zużywalne do identyfikacji i oznaczania
lekooporności bakterii i grzybów wraz z
dzierżawą aparatu do oznaczania
lekooporności

bioMérieux Polska Sp. z o.o., ul. Generała Józefa Zajączka 9, 01518
Warszawa (2)
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Nazwa kryterium - liczba pkt
1 - Cena - 58.50
2 - Okres niezmienności cen 40.00
1 - Cena - 60.00
2 - Okres niezmienności cen 40.00
1 - Cena - 0.00
2 - Okres niezmienności cen 0.00
1 - Cena - 32.27
2 - Okres niezmienności cen 40.00
1 - Cena - 60.00
2 - Okres niezmienności cen 40.00
1 - Cena - 44.00
2 - Okres niezmienności cen 40.00
1 - Cena - 60.00
2 - Okres niezmienności cen 40.00

Razem
98,50

100,00

0,00

72,27

100,00

84,00

100,00

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:
Lp.:
Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:
Uzasadnienie odrzucenia oferty:
4
Oferta odrzucona w zadaniu 1
BioMaxima S.A.
Zamawiający oczekiwał pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds.
1
ul. Vetterów 5
Lekowrażliwości Drobnoustrojów dla wszystkich oferowanych krążków. Wykonawca przedstawił
21 opinii a zaoferował w Formularzu asortymentowo - cenowym 51 pozycji.
20-277 Lublin
W toku postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności
wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Równocześnie informujemy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień
Publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w SIWZ oraz w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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