
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76851-2014 z dnia 2014-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tarnów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i wszystkich składników umożliwiających wykonywanie testów na

oferowanych aparatach wraz z ich dzierżawą dla laboratorium analitycznego w Zespole Przychodni Specjalistycznych sp.

z o.o. w...

Termin składania ofert: 2014-04-16

Tarnów: Dostawa odczynników do aparatu immunochemic znego wraz z

alergi ą oraz do aparatu do koagulologii wraz z dzier żawą aparatów

Numer ogłoszenia: 117461 - 2014; data zamieszczenia : 30.05.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 76851 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 1, 33-100

Tarnów, woj. małopolskie, tel. 14 631 02 10, faks 14 627 44 43.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa odczynników do aparatu

immunochemicznego wraz z alergią oraz do aparatu do koagulologii wraz z dzierżawą aparatów.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i wszystkich

składników umożliwiających wykonywanie testów na oferowanych aparatach wraz z ich dzierżawą dla

laboratorium analitycznego w Zespole Przychodni Specjalistycznych sp. z o.o. w Tarnowie: Zadanie I: dostawa

odczynników i wszystkich składników niezbędnych do wykonania testów do aparatu immunochemicznego wraz z

alergią oraz dzierżawa aparatu immunochemicznego Szczegółowe parametry techniczne aparatu

immunochemicznego określone są w załączniku nr 1 do SIWZ, który należy wypełnić i dołączyć do oferty.

Załącznik ten określa parametry graniczne, których spełnienie jest obligatoryjne - nie spełnienie któregokolwiek z

parametrów oznaczonych jako TAK skutkowało będzie odrzuceniem oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe

materiały informacyjne, foldery dotyczące oferowanego aparatu. Proponowany czynsz dzierżawny Wykonawca

określi wypełniając formularz ofertowy. Szczegółowe zestawienie wymaganych odczynników do aparatu

immunochemicznego wraz z alergią pod względem asortymentu i ilości znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ,

który należy wypełnić i dołączyć do oferty. Wartość brutto odczynników (za 24 miesiące) jest jednym z



Część NR: 1   

Nazwa:  Dostawa odczynników do aparatu immunochemicznego wraz z alergią z dzierżawą aparatu

Część NR: 2   

Nazwa:  Dostawa odczynników do aparatu do aparatu do koagulologii wraz z dzierżawą aparatu

elementów podlegających ocenie. Zadanie II: dostawa odczynników i wszystkich składników niezbędnych do

wykonania testów do aparatu do koagulologii wraz z dzierżawą aparatu do koagulologii. Szczegółowe parametry

techniczne aparatu do koagulologii określone są w załączniku nr 3 do SIWZ, który należy wypełnić i dołączyć do

oferty. Załącznik ten określa parametry graniczne, których spełnienie jest obligatoryjne - nie spełnienie

któregokolwiek z parametrów oznaczonych jako TAK skutkowało będzie odrzuceniem oferty. Do oferty należy

dołączyć firmowe materiały informacyjne, foldery dotyczące oferowanego aparatu. Proponowany czynsz

dzierżawny Wykonawca określi wypełniając formularz ofertowy. Szczegółowe zestawienie wymaganych

odczynników do aparatu do koagulologii pod względem asortymentu i ilości znajduje się w załączniku nr 4 do

SIWZ, który należy wypełnić i dołączyć do oferty. Wartość brutto odczynników (za 24 miesiące) jest jednym z

elementów podlegających ocenie...

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 33.69.65.00-0, 33.12.41.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  15.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Siemens sp.z o.o., ul. Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 158000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  166613,93

Oferta z najni ższą ceną: 166613,93 / Oferta z najwy ższą ceną: 166613,93

Waluta:  PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  15.05.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:



Biomedica Poland Sp.z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 59500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  43595,28

Oferta z najni ższą ceną: 43595,28 / Oferta z najwy ższą ceną: 64185,96

Waluta:  PLN.


