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Znak: AE/DZiM-24-16/16         Tarnów, 2016-10- 06 

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawy testów do jakościowego wykrywania 

podwyższonego poziomu laktoferyny w kale dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika  

w Tarnowie 

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów 

zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego  na dostawy testów do 

jakościowego wykrywania podwyższonego poziomu laktoferyny w kale – wybrana została 

oferta Firmy: 

P.P.H.U BOR-POL  Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice, woj. śląskie: 

Cena wybranej oferty: 2.916,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset szesnaście złotych 00/100), w tym 

cena netto: 2.700,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100) 

Umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 06 października 2016 r. – 

zostanie przesłana pocztą lub Wykonawca podpisze umowę w siedzibie Zamawiającego  

(do uzgodnienia). 

 W wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym złożone zostały oferty Wykonawców, których 

nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca zamieszkania i adresy oraz punktację 

przyznaną ofertom w kryterium cena przedstawiono w poniższej tabeli: 

Nr 

oferty 

Nazwy (firmy), imiona i nazwiska, siedziby, miejsca 

zamieszkania i adresy Wykonawcy 

Punktacja przyznana ofertom 

w kryterium cena 

I P.P.H.U BOR-POL  Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 

Gliwice, woj. śląskie 

100,00 

II Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, woj. 

wielkopolskie 

Oferta odrzucona 

Z zapytania ofertowego odrzucona została oferta Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 

60-401 Poznań, woj. wielkopolskie. Zamawiający postawił wymóg w pkt 6 Załącznika Nr 3 

„Możliwość przechowywania próbki do badania w temperaturze 2-8 st C lub w temperaturze 

pokojowej do 2 tygodni od pobrania”, natomiast zgodnie z załączoną do oferty instrukcją 

używania zaoferowanego testu – próbka do badania może być przechowywana w lodówce przez 

7 dni przed prowadzeniem badania. Ponadto zgodnie z wymogiem określonym w pkt 7 

Załącznika Nr 3 do zapytania ofertowego „W instrukcji używania (metodyce) wykonania testu 

powinna znajdować się lista organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji 

krzyżowych oraz wykaz substancji wraz z ich stężeniami nie mające wpływu na wynik testu.”, 

natomiast załączona do oferty instrukcja używania zaoferowanego testu nie zawiera listy 

organizmów bakteryjnych, z którymi nie zaobserwowano reakcji krzyżowych. 

  

Otrzymują: 

1. Wszyscy Wykonawcy którzy złożyli oferty 

2. Strona internetowa Zamawiającego 

3. a/a 


