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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  
    
Dostaw ę odczynników do bada ń immunologicznych do analizatora immunologicznego 

VIDAS PC będącego w u żytkowaniu Zamawiaj ącego wraz materiałami kontrolnymi i 
eksploatacyjnymi  

dla  
Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni    

32-700 Bochnia ul. Floris 16 
 

Zamówienie było ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych                          
Nr 309214 - 2016 w dniu 15-09-2016r., 

na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. )  
  

 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że w  

przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę  jako najkorzystniejszą   złożoną przez   
Wykonawcę: 

 
BioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zaj ączka 9, 01-518 Warszawa  

Oferta  uzyskała   :  100,00 punktów 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta wymienionej firmy została wybrana na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP.  
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferował najkorzystniejszą 
cenę, uzyskał łącznie 100 pkt. w kryterium cena i termin realizacji zamówionej partii, które 
były określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP Samodzielny Publiczny Miejski Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni 
żadni Wykonawcy. 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP Samodzielny Publiczny Miejski Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  odrzucono żadnej 
oferty, 

3. Działając na podstawie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 ppkt. a)  PZP Samodzielny Publiczny Miejski Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że umowa z Wykonawcą zostanie zawarta w dniu               
30 września  2016r.  - w ogłoszonym przetargu nieograniczonym złożono tylko jedną ofertę. 

4. Ponieważ nie zachodzą okoliczności określone w art. 180 ust. 2 pkt. 1 - 6 ustawy z  dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) 
Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 

 
 

 
Bochnia, dnia 28 września  2016r.              

                                                                             Kierownik Zamawiającego  

 

 

 
                                                                            Lek. dent. Agnieszka KUBAS 

 


