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              Poznań  dnia 13.05.2020r. 

 
PN -  11/20  
  
 

INFORMACJA  O   WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   
 
 
                  Na  podstawie  art. 92 ust. 2  Ustawy – Prawo  Zamówień  publicznych  niniejszym informuję o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty  w postępowaniu   prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  
mediów i odczynników  do wspomaganego  rozrodu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego  dla Pracowni 
Andrologii . 
 
Część nr 1 -Media do przygotowania  gamet do wspomaganego rozrodu i akcesoria do kriokonserwacji 
 
Tk Biotech Spółka z o. o.  Spółka komandytowa, ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Tk Biotech Spółka z o. o.  Spółka komandytowa, ul. 
Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa 
 

100,00 

 
Część nr 2 - Media do przygotowania nasienia do wspomaganego rozrodu 
 
Arcid Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Arcid Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań 
 

100,00 

 
Część nr 3 - Odczynniki do diagnostyki nasienia 
 
Arcid Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
niniejszego postępowania, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. w 
oparciu o określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Arcid Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań 100,00 

2. Tk Biotech Spółka z o. o.  Spółka komandytowa, ul. 
Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa 

65,36 

 
Część nr 4 - Media do preparatyki nasienia 
 
Art Solutions  Sp. z o. o. Sp. K. Al. Ken 36/112B, 02-797 Warszawa 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
 
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Art Solutions  Sp. z o. o. Sp. K. Al. Ken 36/112B, 02-797 
Warszawa 

100,00 
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Część nr 5 - Drobny sprzęt plastikowy niesterylny 
 
Mar – Four Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Mar – Four Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 
Konstantynów Łódzki 

100,00 

 
 
Część nr 6 - Probówki do selekcji i mrożenia męskich komórek rozrodczych oraz tkanki jądrowej 
 
Tk Biotech Spółka z o. o.  Spółka komandytowa, ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
niniejszego postępowania, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. w 
oparciu o określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
 
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Tk Biotech Spółka z o. o.  Spółka komandytowa, ul. Królewicza 
Jakuba 40A, 02-956 Warszawa 

100,00 

2. „Alab” Sp. z o. o. , ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 
Warszawa 

Oferta odrzucona 

 
 
Część nr 7  - Probówki do selekcji męskich komórek rozrodczych oraz tkanki jądrowej 
 
„Alab” Sp. z o. o. , ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. „Alab” Sp. z o. o. , ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 
Warszawa 

100,00 

 
 
Część nr 8 - Probówki do mrożenia męskich komórek rozrodczych i akcesoria do mrożenia 
 
„Alab” Sp. z o. o. , ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
niniejszego postępowania, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. w 
oparciu o określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. „Alab” Sp. z o. o. , ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 
Warszawa 

100,00 

2. Rovers Polska Sp. z o. o.  , ul. Stołeczna 10 , 05-501 Piaseczno  

 
 
Część nr 9 - Sprzęt do selekcji męskich komórek rozrodczych 
 
Art Solutions  Sp. z o. o. Sp. K. Al. Ken 36/112B, 02-797 Warszawa 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
Ocena  ofert 



 

 

GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU 

ul. Polna 33, 60 – 535 Poznań 

F1036 - Adm 

Wydanie 1 Strona 3 z 3 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Art Solutions  Sp. z o. o. Sp. K. Al. Ken 36/112B, 02-797 
Warszawa 

100,00 

 
 
 
Część nr 10 - Szkiełka podstawowe, nakrywkowe 
 
Mar – Four Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Mar – Four Marian Siekierski, ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 
Konstantynów Łódzki 

100,00 

 
 
Część nr 11 - Szkiełka do analiz do systemu CASA 
 
Tk Biotech Spółka z o. o.  Spółka komandytowa, ul. Królewicza Jakuba 40A, 02-956 Warszawa 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 
niniejszego postępowania, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów tj. 100 pkt. w 
oparciu o określone przez zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100%. 
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Rovers Polska Sp. z o. o.  , ul. Stołeczna 10 , 05-501 Piaseczno 70,74 

2. Art Solutions  Sp. z o. o. Sp. K. Al. Ken 36/112B, 02-797 
Warszawa 

85,93 

3. Tk Biotech Spółka z o. o.  Spółka komandytowa, ul. Królewicza 
Jakuba 40A, 02-956 Warszawa 

100,00 

 
 
Część nr  12 - Pipety szklane 
W przedmiotowej części  postępowania  nie złożono  żadnej oferty.  
Postanowienie: 
Unieważnienie postępowania  w oparciu o zapis art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych ; nie 
złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
 
 
Część nr  13 - Odczynniki do diagnostyki nasienia 
 
Arcid Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań 
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę jest jedyną ofertą  złożoną  w w/w postepowaniu. Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, a złożona oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj.  100,00 pkt. w oparciu o 
określone przez zamawiającego kryteria oceny ofert.  
Ocena  ofert 

l.p. Wykonawca Ilość pkt w kryterium „cena” 

1. Arcid Sp. z o. o., ul. Śniadeckich 1/6, 60-773 Poznań 100,00 

 
      
          Dyrektor Szpitala 
          

dr Maciej Sobkowski 


