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Ogłoszenie o wyborze oferty  
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 200000 euro na dostawę 
Kod CPV:  33696500-0 - odczynniki laboratoryjne

• Krążki do antybiogramów, Grupa I 
• Odczynniki monoklonalne, Grupa II
• Odczynniki do analizy równowagi kwasowo-zasadowej i elektrolitów do aparatów Corning 248 i analizatora 

jonoselektywnego Rapidchem 744 
• Odczynniki serologiczne, Grupa IV 
• Odczynnik Giemsy, Grupa V 
• Zestaw do rozdziału elektroforetycznego białek surowicy, Grupa VI
• Odczynniki bakteriologiczne, Grupa VII
• Szczepy wzorcowe wraz z zestawem do ich przechowywania, Grupa VIII
• Płynne odczynniki bakteriologiczne, Grupa IX
• Testy do oznaczeń boreliozay, Grupa X
• Probówki, Grupa XI

      Znak sprawy: SPZOZ LAB2 / 2013   Nr ogłoszenia 281444 - 2013 z dnia 18 -07- 2013r                    

W związku z błędem Zamawiającego w ocenie ofert anuluje się czynność  wyboru oferty najkorzystniejszej z 
dnia 31.07.2013r w zakresie Grupy II. Zamawiający powtórzy czynność badania i oceny ofert  w zakresie Grupy II.

Nr 
grupy

Wybrana  firma Wartość netto  brutto zł 
wybranej oferty Nr oferty / Liczba pkt.

II

numer oferty: 1
Farmator Sp.zo.o.
87-100 Toruń ul. Szosa Lubicka 36
Jedna oferta

7880,00
8510,40

1 / 100,00

Regionalne Centrum  Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach 40-074 Katowice ul. Raciborska 15 2 / 84,26

Oferty odrzucone 
W postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty

Oferenci wykluczeni z postępowania

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, 
wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.

Pouczenie: zgodnie z art. 180  Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 5 dni od dnia, 
przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę do jego wniesienia. 

Sporządził:St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert    

Zatwierdził:
                z-ca Dyrektora SPZOZ w Sokółce
                             Eugeniusz Giba
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