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Zamość, dnia 24 stycznia  2022 r. 

   

  

 DZP 3320.63.21   

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

 

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II                            

w Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 na mocy art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm., 

dalej PZP)  informuje, że w ramach prowadzonego przez Zamawiającego postępowania                 

o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi 

z dzierżawą aparatu do odczytu OB i dwóch wirówek laboratoryjnych, dostawę probówek 

do pobierania krwi włośniczkowej, probówek do metody manualnej oraz innych 

akcesoriów niezbędnych do obsługi pobierania krwi jako najkorzystniejsza w danym 

zadaniu została wybrana oferta: 

 

Zadanie 1 – zamknięty system do pobierania krwi wraz z dzierżawą aparatu                       

do odczytu OB i dzierżawą dwóch wirówek laboratoryjnych 
Eclipse Boluk-Sobolewska Spółka Komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16,                    

31-864 Kraków, NIP:  6751410150 - cena: 464.810,92 zł 

   

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów                      

za wszystkie kryteria oceny. SWZ informowała, że za ofertę najkorzystniejszą złożoną        

w ramach tego postępowania w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny. 

Wykonawcy, którzy złożył ofertę: 

Eclipse Boluk-Sobolewska Spółka Komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16,                   

31-864 Kraków, NIP:  6751410150, punktacja: cena 60% - 60,00 pkt, jakość 40% - 40,00 

pkt, łączna punktacja – 100,00 pkt; 

Sarstedt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 25, Blizne 

Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, NIP: 787-00-01-085 – oferta odrzucona; 

 

Zadanie 2 – probówki do pobierania krwi włośniczkowej (mikrometoda)  
Sarstedt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 25, Blizne 

Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, NIP: 787-00-01-085 – cena: 5.886,00 zł; 

 

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów                      

za wszystkie kryteria oceny. SWZ informowała, że za ofertę najkorzystniejszą złożoną        

w ramach tego postępowania w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny. 

Wykonawcy, którzy złożył ofertę: 

Sarstedt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Warszawska 25 Blizne 

Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice, NIP: 787-00-01-085, punktacja: cena 100% - 

100,00 pkt; 
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Eclipse Boluk-Sobolewska Spółka Komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16,                   

31-864 Kraków, NIP:  6751410150, punktacja: cena 100% - 66,67 pkt; 

 

Zadanie 3 – probówki do metody manualnej oraz inne akcesoria niezbędne                        

do obsługi pobierania krwi   
Eclipse Boluk-Sobolewska Spółka Komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16,                   

31-864 Kraków, NIP: 6751410150 - cena: 19.665,72 zł; 

 

Uzasadnienie wyboru: Jest to oferta, która uzyskała największą liczbę punktów                      

za wszystkie kryteria oceny. SWZ informowała, że za ofertę najkorzystniejszą złożoną        

w ramach tego postępowania w danym zadaniu zostanie uznana oferta, która uzyska 

największą liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny. 

Wykonawca, który złożył ofertę: 

Eclipse Boluk-Sobolewska Spółka Komandytowa, ul. Prof. M. Życzkowskiego 16,                    

31-864 Kraków, NIP:  6751410150, punktacja: cena 100% - 100,00 pkt; 
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