„Olmedica” w Olecku sp. z o.o.
REGON: 519558690 NIP: 847-14-88-956
ul. Gołdapska 1, 19 – 400 Olecko, tel (087) 520 22 95-96
Sekretariat Tel. (087) 520 25 43 fax wew. 319
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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWA SYSTEMU DO POBIERANIA KRWI
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: numer ogłoszenia w BZP:
71943 - 2010r.
NAZWA I ADRES: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Gołdapska 1, 19-400
Olecko, woj. warmińsko – mazurskie, tel. 087 5202543, faks 087 5202543 w. 319.
Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do pobierania krwi w
ilości określonej w załączniku nr 4. Wymagania dla systemu zamkniętego: a) igły systemowe i łączniki Luer
winne być pakowane pojedynczo, b)wszystkie elementy systemu winne pochodzić od jednego wytwórcy i być
ze sobą kompatybilne c)probówki lub probówko - strzykawki zamykane korkiem dwuczęściowym na wcisk lub
zakręcane d)probówki lub probówko - strzykawki wykonane z przezroczystego plastiku (do OB Zamawiający
dopuszcza probówki wykonane ze szkła) e)pobieranie krwi techniką próżniową lub aspiracyjno - próżniową
f)łatwość montażu igły (łączenie igły z uchwytem jednorazowym lub probówko - strzykawką na gwint lub
wcisk i obrót) g)probówki systemu zamkniętego powinny być zamykane korkiem gwarantującym absolutną
szczelność w każdym położeniu i transporcie (bez konieczności zakupu dodatkowych korków), z naklejonymi
etykietami, wystandaryzowane i zapewniające pobranie właściwej ilości krwi. h)Zamawiający dopuszcza każdą
średnicę pod warunkiem dopasowania analizatorów na koszt Wykonawcy i)Wykonawca zapewnia na czas
trwania umowy statywy do oznaczania OB w wersji liniowej - jeżeli wymagane do odczytu..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.
DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2010.
LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• DIAG-MED, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102000,00 PLN.
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
• Cena wybranej oferty: 101995,00 zł netto.
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