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Krotoszyn 29.05.2017 r. 

 
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 

 Dostawę odczynników dla laboratorium i bakteriologii   
dla  SPZOZ Krotoszyn  
 Nr sprawy: GOSP/1/15/17 

   
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie informuje,  

że  w wyżej wymienionym   postępowaniu została wybrana oferta firmy:  
Pakiet 2, 4: 
STAMAR mgr inż.. Dorota Szewczyk 
41-300 Dąbrowa Górnicza 
ul. F. Perla 5 
Pakiet nr  2 
w cenie – 2.339,16 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i 
terminu dostawy. 
Pakiet nr  4 
w cenie –  2.307,96 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i 
terminu dostawy. 

 
Pakiet 3: 
AQUA MED. ZPAM - KOLASA sp.j. 
u. Targowa 55 
90 - 323 Łódź 
Pakiet nr  3 
w cenie – 3.566,16 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans  kryterium ceny i 
terminu dostawy. 
 
Pakiet 5, 7: 
GRASO Zenon Sobiecki 
83 - 200 Starogard Gd. Krąg 4 A 
Pakiet nr  5 
w cenie – 13.804,02zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
Pakiet nr  7 
w cenie – 5.832,00 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i 
terminu dostawy. 
 
 
 
Pakiet  6, 9, 10, 11: 
Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 
 ul. Polska 114   
60 - 401 Poznań 
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Pakiet nr  6 
w cenie – 7.780,32 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
Pakiet nr  9 
w cenie – 321,84 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
Pakiet nr  10 
w cenie – 657,83 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
Pakiet nr  11 
w cenie – 1.926,72 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
 
Pakiet  8: 
Instytut Biotechnologii Surowic i Szepionek 
Biomed Spółka Akcyjna 
ul. Al.. Sosnowa 8 
30-224 Kraków 
Pakiet nr  8 
w cenie – 3.216,24 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w ww. pakiecie. 
 
Pakiet nr 12: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno  
Handlowo Usługowe 
BOR - POL Mariusz Borkowski 
Plac Jaśminu 2 
44 - 152 Gliwice 
Pakiet nr  12 
w cenie – 13.115,52 zł brutto 
Uzasadnienie wyboru: oferta ww. wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium ceny i 
terminu dostawy. 
 
Pakiety podlegające unieważnieniu: 
Pakiet nr 1 - postępowanie podlega unieważnieniu na podst. art.. 93 ust 7. Postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegające unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie i terminie 
dostawy. 
 
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
  

           


