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CENTRUM ONKOLOGII – INSTYTUT    
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,  
Sekcja Zamówień Publicznych 

Tel./ fax. 57-09-480, 57-09-488;  
02-034 Warszawa, ul. Wawelska 15B 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Warszawa,  13.04.2017 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego powyżej 209 tys. € na dostawę  przeciwciał, odczynników 
i materiałów zużywalnych do badań i diagnostyki cytometrycznej 
nowotworów  - nr PN- 2/17/MJ  

 
  Informuję niniejszym, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą, 
zgodną z SIWZ wybrano : 
 
Dla pakietu nr 1: 
ofertę nr 4 firmy DIAG-MED. Grażyna Konecka, Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, na kwotę 
27.936,99 PLN brutto. 
Uzasadnienie: 
Wybrana oferta uzyskała w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ilość punktów – 
100,0000 pkt i j spełnia warunki określone w SIWZ. 
 
Ponadto złożono następujące oferty: 
oferta nr 1 - firmy Immunogen Polska Sp.z o.o., ul.Bernardyńska 16B lok. 104, 02-904 

Warszawa, na kwotę 30.442,50 PLN brutto, uzyskała w kryterium oceny 
ofert (cena 100%)  – 91,7697 punktów. 

oferta nr 3 – firmy VWR Inernational Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, na kwotę 
46.973,70 PLN brutto, uzyskała w kryterium oceny ofert (cena 100%) – 
59,4737 punktów. 

 
Dla pakietu nr 2: 
ofertę nr 4 firmy DIAG-MED. Grażyna Konecka, Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, na kwotę 
1.462.244,40 PLN brutto. 
Uzasadnienie: 
Wybrana oferta uzyskała w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ilość punktów – 
100,0000 pkt i j spełnia warunki określone w SIWZ. 
 
Dla pakietu nr 3: 
oferta nr 2 - firmy Beckman Coulter Polska Sp. z o.o.,  Al.Jerozlimskie 181B, na kwotę 
57.672,00 PLN brutto. 
Uzasadnienie: 
Wybrana oferta uzyskała w kryterium oceny ofert (cena 100%) najwyższą ilość punktów – 
100,0000 pkt i j spełnia warunki określone w SIWZ. 
 
Przewiduje się zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia w siedzibie 
Zamawiającego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych (z 2015 
poz. 2164) tj. w terminie krótszym niż 10 dni od wysłania niniejszego pisma faxem lub drogą 
elektroniczną. 

p.o. Kierownika Działu 
Zamówień Publicznych 

                i Zaopatrzenia 
                                                      Mariola Balikowska 


