Szczecin, dnia 14.09.2020 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA JEDNORAZOWYCH ZESTAWÓW
DO POSIADANYCH SEPARATORÓW OSOCZOWYCH I KOMÓRKOWYCH PCS 2 I
MCS+ FIRMY HAEMONETICS”.
Znak sprawy: 3/ZP/2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zamawiający – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie działając na
podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:
Haemo Sp. z o.o.
ul. Józefa Hallera 1G
41-407 Imielin

Cena za realizację zamówienia: 5 000 216,40 zł.
Ilość uzyskanych punktów w kryterium cena - 60 pkt.
Termin płatności: do 30 dni
Ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności – 10 pkt.
Termin ważności w chwili dostawy: 18 miesięcy
Ilość uzyskanych punktów w kryterium termin płatności – 20 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a złożona oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca
w kryterium oceny ofert uzyskał łączenie 90 punktów.
Poniżej Zamawiający podaje nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
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