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Rzeszów, dnia 29.01.2021 r. 
2/ZP/ZO/2021                                                                                                      

 
Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 
 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Zawiadamiam, że postępowanie ofertowe pn. „dostawa odczynników, probówek 
i materiałów medycznych dla Laboratorium Podkarpackiego Centrum Medycznego 
w Rzeszowie SPZOZ” – pakiet I, II, III, IV, V, VI zostało rozstrzygnięte. 
 

Wobec powyższego informuję, co następuje:  
 

1. Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest 
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy 
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 
wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację – wraz  
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 

 
PAKIET I: ODCZYNNIKI I KONTROLE DO APARATU SYSMEX KX-21N 

 

1.1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: SYSMEX POLSKA Sp. z o.o., 
al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa 
 

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 
 

Nr 
pakietu 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma), albo imię i 
nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, 
który złożył ofertę: 

Liczba przyznanych 
ofercie punktów w 

kryterium oceny ofert: 
Łączna 

punktacja: 

Cena oferty: 

I 9 
SYSMEX POLSKA Sp. Z o.o. 

al. Jerozolimskie 176 
02-486 Warszawa 

100,00 100,00 

 
PAKIET II: KOAGULOLOGIA- ODCZYNNIKI,  KONTROLE I AKCESORIA DO APARATU CHROM 7 
 
1.1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: "Bio-Ksel" Sp. Z o.o.,       

ul. Kaliowa 3, 86-300 Grudziądz 
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1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

Nr 
pakietu 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma), albo imię i 
nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, 
który złożył ofertę: 

Liczba przyznanych 
ofercie punktów w 

kryterium oceny ofert: 
Łączna 

punktacja: 

Cena oferty: 

II 1 
"Bio-Ksel" Sp. Z o.o. 

ul. Kaliowa 3 
86-300 Grudziądz 

100,00 100,00 

 
 

PAKIET III: ANALITYKA I SZYBKIE  TESTY 
 

1.1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: MEDAN, ul. ks. Dr. A. 
Korczoka 32, 44-103 Gliwice 
 

1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

Nr 
pakietu 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma), albo imię i 
nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, 
który złożył ofertę: 

Liczba przyznanych 
ofercie punktów w 

kryterium oceny ofert: 
Łączna 

punktacja: 

Cena oferty: 

III 6 
MEDAN 

u. ks. Dr. A. Korczoka 32 
44-103 Gliwice 

100,00 100,00 

 
 

PAKIET IV: BIOCHEMIA:  ZESTAWY ODCZYNNIKOWE Z APLIKACJĄ NA APARAT  BS-
200 MINDRAY, KALIBRATORY , KONTROLE, NIEZBĘDNE AKCESORIA 

 
1.1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: MEDAN, ul. ks. Dr. A. 

Korczoka 32, 44-103 Gliwice 
 
1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 
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Nr 
pakietu 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma), albo imię i 
nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, 
który złożył ofertę: 

Liczba przyznanych 
ofercie punktów w 

kryterium oceny ofert: 
Łączna 

punktacja: 

Cena oferty: 

IV 2 
BioMaxima S.A. 
ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin 

99,89 99,89 

IV 6 
MEDAN 

u. ks. Dr. A. Korczoka 32 
44-103 Gliwice 

100,00 100,00 

IV 8 
Alpha Diagnoistics Sp. Z o.o. 

ul. Taśmowa 1 
02-677 Warszawa 

95,62 95,62 

 
 

PAKIET V: PROBÓWKI I MATERIAŁY MEDYCZNE 
 
1.1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: MEDLAB-PRODUCTS 

Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn 
 
1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

Nr 
pakietu 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma), albo imię i 
nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, 
który złożył ofertę: 

Liczba przyznanych 
ofercie punktów w 

kryterium oceny ofert: 
Łączna 

punktacja: 

Cena oferty: 

V 5 
MAR-FOUR Marian Siekierski 

ul. Srebrzyńska 5/7 
95-050 Konstantynów Łódzki 

48,55 48,55 

V 7 
MEDLAB-PRODUCTS Sp. Z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 
05-090 Raszyn 

100,00 100,00 

 
PAKIET VI: SYSTEM ZAMKNIĘTY  PODCIŚNIENIOWY (PRÓŻNIOWY) POBIERANIA KRWI 

 
1.1. Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: MEDLAB-PRODUCTS 

Sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn 
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1.2. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 
miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację: 

 

Nr 
pakietu 

Nr 
oferty: 

Nazwa (firma), albo imię i 
nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania i adres wykonawcy, 
który złożył ofertę: 

Liczba przyznanych 
ofercie punktów w 

kryterium oceny 
ofert: 

Łączna 
punktacja: 

Cena oferty: 

VI 3 

PZ CORMAYS.A. 
z siedzibą 

ul. Wiosenna 22 
05-092 Łomianki 

adres korespondencyjny 
ul. Puławska 303 

02-785 Warszawa 

75,95 75,95 

VI 4 

BECTON DICKINSON POLSKA Spółka 
z o.o. 

ul. Osmańska 14 
02-823 Warszawa 

81,23 81,23 

VI 7 
MEDLAB-PRODUCTS Sp. Z o.o. 

ul. Gałczyńskiego 8 
05-090 Raszyn 

100,00 100,00 

 
 
 

PAKIET I: ODCZYNNIKI I KONTROLE DO APARATU SYSMEX KX-21N 
 
 
1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu ofertowym została złożona 
tylko jedna oferta, to jest oferta wykonawcy, o którym mowa a danej części. 
Wykonawca ten wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz 
wykazał brak podstaw wykluczenia. W związku z powyższym oferta uzyskała 
maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w danym kryterium, a co za tym idzie 
w łącznej ocenie ofert. 
 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta została najwyżej 
oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII zapytania 
ofertowego. 
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PAKIET II: KOAGULOLOGIA- ODCZYNNIKI,  KONTROLE I AKCESORIA DO APARATU CHROM 7 
 

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu ofertowym została złożona 
tylko jedna oferta, to jest oferta wykonawcy, o którym mowa a danej części. 
Wykonawca ten wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz 
wykazał brak podstaw wykluczenia. W związku z powyższym oferta uzyskała 
maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w danym kryterium, a co za tym idzie 
w łącznej ocenie ofert. 
 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta została najwyżej 
oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII zapytania 
ofertowego. 
 

PAKIET III: ANALITYKA I SZYBKIE  TESTY 
 
1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 

Uzasadnienie faktyczne: W przedmiotowym postępowaniu ofertowym została złożona 
tylko jedna oferta, to jest oferta wykonawcy, o którym mowa a danej części. 
Wykonawca ten wykazał, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu ofertowym oraz 
wykazał brak podstaw wykluczenia. W związku z powyższym oferta uzyskała 
maksymalną ilość punktów możliwą do uzyskania w danym kryterium, a co za tym idzie 
w łącznej ocenie ofert. 
 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta została najwyżej 
oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII zapytania 
ofertowego. 
 

 
PAKIET IV: BIOCHEMIA:  ZESTAWY ODCZYNNIKOWE Z APLIKACJĄ NA APARAT  BS-

200 MINDRAY, KALIBRATORY , KONTROLE, NIEZBĘDNE AKCESORIA 
 
1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich 
ofert podlegających ocenie uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. 
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału 
w postępowaniu ofertowym oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.  
 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta została najwyżej 
oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII zapytania 
ofertowego. 
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PAKIET V: PROBÓWKI I MATERIAŁY MEDYCZNE 
 

1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich 
ofert podlegających ocenie uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. 
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału 
w postępowaniu ofertowym oraz wykazał brak podstaw wykluczenia. 
 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta została najwyżej 
oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII zapytania 
ofertowego. 
 

 
PAKIET VI: SYSTEM ZAMKNIĘTY  PODCIŚNIENIOWY (PRÓŻNIOWY) POBIERANIA KRWI 

 
 
1.3. Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
 

Uzasadnienie faktyczne: Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu i spośród wszystkich 
ofert podlegających ocenie uzyskała największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. 
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę wykazał, iż spełnia warunki udziału 
w postępowaniu ofertowym oraz wykazał brak podstaw wykluczenia. 
 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym. Oferta została najwyżej 
oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XII zapytania 
ofertowego. 

 
2. Unieważnienie postępowania: 

 

Nie dotyczy – postępowanie ofertowe nie zostało unieważnione. 


