
 

 

Jelenia Góra 27.09.2022 r.  

 

L.dz.NZ/1005/2022 

        DO  WYKONAWCÓW  

 

Dzierżawa aparatu do badań immunohistochemicznych oraz dostawa odczynników do 

badań immunohistochemicznych dla Zakładu Patomorfologii  

Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej” 

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/20/07/2022 

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 

 
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, jako Zamawiający 

informuje, że w wyniku przetargu przeprowadzonego w trybie podstawowym, jak w tytule 

została wybrana oferta:  
 

Oferta Nr 1 złożona przez: 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8,  00-728 Warszawa    

Cena netto: 389 755,00  zł; cena brutto: 423 295,50 

UZASADNIENIE: Oferta jako jedna złożona do postępowania  uzyskała najwyższy wskaźnik 

punktowy wobec przyjętych kryteriów oceny. Spełnia wymogi określone w SWZ. 

 

Oferty odrzucone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1129 ze zm.): z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie nie 

odrzucono żadnej oferty.  

 

Wykonawcy wykluczeni: z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jak w temacie 

nie zostali wykluczeni Wykonawcy.  

 

W załączeniu:  

- streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert. 

 

Pouczenie: 

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki 

odwoławcze przewidziane przez ustawę  Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 

r.  (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert 

Oferta Nr 1 złożona przez: 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. ul. Bobrowiecka 8,  00-728 Warszawa    
 

Pakiet 

nr 

 

 

 

 

Dzierżawa 

 

 

 

 

Część dzierżawiona   

Czas reakcji na 

zgłoszenie awarii 

sprzętu 

Czas usunięcia awarii 

sprzętu Razem 

1 

8 856,00 zł 

------------------ x 10 = 10,00 pkt   

8 856,00  zł 

 

0 pkt. 0 pkt. 10 pkt  

Pakiet 

nr 

 

 

 

 

Dostawy 

Część dostawy  

 

Termin dostawy 

odczynników 

i asortymentu 

zużywalnego 

Termin rozpatrzenia 

reklamacji dla wad 

ukrytych (dotyczy 

odczynników i 

asortymentu 

zużywalnego) 

 

1 

414 439,50 zł 

-------------------- x 50 = 50 pkt   

414 439,50 zł 

 

0 pkt. 0 pkt. 50 pkt 

 60 pkt 

 

                                                                                                                       

                                                                                                                        Z up. Dyrektora WCSKJ 
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