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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

         Poznań, dnia 17 lipca 2017 roku 

 Oznaczenie sprawy: PN – 11/17 

 Dz.Z.P.11/21/17 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę odczynników do 

manualnych oznaczeń chemicznych wykonywanych w Pracowni Cytogenetycznej, odczynników 

niezbędnych dla równoległej hodowli komórek krwi obwodowej i krwi pępowinowej oraz odczynników do 

diagnostyki przesiewowej oceny wad genetycznych płodu – testów podwójnych wykonywanych na 

posiadanym przez Zamawiającego analizatorze Delfia Xpress               

Na podstawie przepisu  art.  92  ust. 2 ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  
publicznych  (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) niniejszym informuję, że Zamawiający dokonał 
wyboru najkorzystniejszej oferty i do realizacji przedmiotowego zamówienia wybrał następujących 
wykonawców: 

DLA CZ. NR 1 

Idalia Ireneusz Wolak Sp. J  ul. Zubrzyckiego 10, 26 – 610 Radom 
 

Uzasadnienie  wyboru 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  

określonym  w  ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta  uzyskała  najwyższą 

liczbę punktów tj. 100 pkt, wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w 

SIWZ ( Cena – 100%). 

 

Jednocześnie do przedmiotowej części postępowania ofertę złożył Wykonawca: AQUA-MED ZPAM – 

KOLASA Sp. J, ul. Targowa 55, 90 – 323 Łódź. Oferta uplasowała się na drugim miejscu uzyskując 93,19 

pkt.  

 

Dla cz. 2 

Cyto Gen Polska Sp. z o.o.  ul. Kuropatwińskiej 2, 95 - 100 Zgierz  
 
Uzasadnienie  wyboru 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  

określonym  w  ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta  uzyskała  najwyższą 

liczbę punktów tj. 100 pkt, wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w 

SIWZ ( Cena – 100%). 

 

Jednocześnie do przedmiotowej części postępowania ofertę złożył Wykonawca: PPHU GENOS s.c, ul. 

Inowrocławska 9/132, 91 – 020 Łódź. Oferta uplasowała się na drugim miejscu uzyskując 57,50 pkt.  

 

Dla cz. 3 

HVD Holding AG Sp. z o. o., Ul. Muszyńska 29, 02 – 916 Warszaw 
 
Uzasadnienie  wyboru 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz złożył ofertę, która odpowiada wymaganiom  

określonym  w  ustawie i specyfikacji  istotnych warunków zamówienia. Oferta  uzyskała  najwyższą 

liczbę punktów tj. 100 pkt, wg oceny punktowej  dokonanej w oparciu o kryteria oceny określone w 

SIWZ ( Cena – 100%). 

 

 

Informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


