Szczecin, dnia 23 listopada 2020 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: „Dostawa nożyków
jednorazowego użytku stosowanych w zgrzewarkach typu TSCD-II do sterylnego łączenia drenów”
Znak sprawy: 5/ZP/2020
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie jako Zamawiający, działając na
podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej Pzp) 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.

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu jw. w terminie do dnia 13.11.2020 r. do godz. 13.30 została
złożona 1 oferta.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta
złożona przez Wykonawcę:
TERUMO BCT Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice
Oferta uzyskała następującą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert:
1. Cena za realizację zamówienia: 309 900,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów w kryterium „cena” – 60 pkt.
2. Termin dostawy: do 14 dni kalendarzowych
Ilość uzyskanych punktów w kryterium „termin dostawy” – 7 pkt.
3. Termin płatności: do 30 dni
Ilość uzyskanych punktów w kryterium „termin płatności” – 5 pkt.
Łączna ilość uzyskanych przez Wykonawcę punktów w kryteriach oceny ofert – 72 pkt.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz wykazał, że nie podlega
wykluczeniu, a złożona oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ. Wykonawca w
kryteriach oceny ofert uzyskał łącznie 72 punkty.
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