
Bytom, dn. 09.01.2020 r. 

DZP – 47/2019 

Protokół 

z otwarcia przez Komisję Przetargową ofert dot. przetargu nieograniczonego                 

na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi, wyrobów medycznych oraz 

dzierżawy wirówki laboratoryjnej z dnia 08.01.2020 r. o godz. 1000 

 

I. Obecni: 

1.   Przewodniczący   Michał Swoboda 

2. Sekretarz     Agnieszka Żerdzińska 

3. Członek Komisji    Jolanta Zielińska 

 

II. Do dnia 08.01.2020 r., do godz. 900 wpłynęły następujące oferty: 

 

Oferta Nr 1 – Sarstedt Sp. z o.o.  

ul. Warszawska 25; Blizne Łaszczyńskiego, 05-082 Stare Babice 

Pakiet nr 1 – za kwotę: 163.414.80 zł brutto 

Pakiet nr 2 – za kwotę: 37.955,76 zł brutto 

Zaoferowany termin realizacji dostawy w zakresie Pakietu nr 2: do 3 dni roboczych od 

złożenia zamówienia. 

 

Oferta Nr 2 – Becton Dickinson Polska sp. z o. o. 

ul. Osmańska 14; 02-823 Warszawa 

Pakiet nr 1 – za kwotę: 140.901,74 zł brutto 

 

Termin płatności – 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.  

Termin realizacji zamówienia: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy o zamówienie 

publiczne. 

Kryteria oceny ofert: 

- Pakiet nr 1 – cena – 60%, jakość – 40 %;  

- Pakiet nr 2 – cena – 60%, termin dostawy – 40%. 

 

III. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej 

działając na podstawie art. 86 pkt. 3 Upzp podał kwotę, jaką Zamawiający 



zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 253.524,15 zł 

brutto, tj.: 

 

 

 

 

IV. Komisja Przetargowa rozpatrzy złożone oferty zgodnie z wymogami stawianymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

UWAGA!: Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 11 Upzp wykonawca, w terminie 3 dni od 

zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa 

w art. 86 ust. 5 Upzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 Upzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia.  

 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 

 

 

Pakiet Wartość brutto 
1     200.338,47 zł 
2       53.185,68 zł 


