
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

20/2021 Dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Rejonowy w Raciborzu

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia Publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276225587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gamowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-raciborz.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-raciborz.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d6102369-4155-11ec-8c2d-
66c2f1230e9c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
20/2021 Dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6102369-4155-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00006781/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 14:08
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002906/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa odczynników do laboratorium mikrobiologicznego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277338/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 20/2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 323899,67
PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 1– testy paskowe z ciągłym gradiantem stężeń antybiotyku do badania 
lekowrażliwości bakterii typu (typu E-test),

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 4763 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 2 – podłoża do oznaczania lekowrażliwości oraz krążki diagnostyczne do oznaczania
lekowrażliwosci i identyfikacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 24466 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 3 –testy do wykrywania Clostridium difficille w kale

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
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4.5.5.) Wartość części: 25380 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 4 – testy do szybkiej identyfikacji,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 20441 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 5 – test do wykrywania karbapenemaz,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 5994 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 6 – podłoża na płytkach, probówkach,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 53616 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 7 – podłoża chromogenne na płytkach

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 16438 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 8– testy do wykrywania Norowirusa w kale,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1700 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 9 – surowice do aglutynacji szkiełkowej,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1361 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 10– zestaw lateksowy dla E.coli,
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4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1814 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 11– testy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości grzybów,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 5054 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 12– szybki test do wykrywania Rotawirusa i Adenowirusa w kale

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 2549 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 13– lateksowy płytkowy test do wykrywania reagin kiłowych (RPR),

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 648 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 14– testy lateksowe do wykrywania antygenów w płynie mózgowo- rdzeniowowym,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 3175 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 15– zestaw do diagnostyki mononukleozy zakaźnej,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 146 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 16– szybki test do wykrywania wirusa RSV i Adenowirusa w drogach oddechowych,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1296 PLN

Część 17
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 17–, szybki test do wykrywania Campylobacter,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 629 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 18– szybki test do wykrywania Legionella w moczu

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1393 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 19– generatory

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1149 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 20– podłoża transportowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 8095 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 21– biologiczne indykatory sterylizacji

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 5737 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 22– drobny sprzęt

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 4082 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 23– barwniki do barwienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 248 PLN
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Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 24– osocze królicze,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 117 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 25 – odczynniki chemiczne,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 295 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 26–ezy platynowe

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 1328 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 27–olejek imersyjny do mikroskopii

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 194 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 28– dzierżawa aparatu do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dostawą podłoży;
system automatyczny do wczesnego wykrywania bakterii i grzybów we krwi i płynach
ustrojowych,

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 77936 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 29– dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego do identyfikacji oraz
oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dostawą 
testów

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 88853 PLN

Część 30
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4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
pakiet nr 30-Zestaw do przechowywania ( w temperaturze od -20 °C do – 80 °C )
,kolekcjonowania i odzyskiwania szczepów bakterii typu Viabank

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 528 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4536 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4536 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4536 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4536 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24403,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24403,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24403,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811011656

7.3.4) Miejscowość: Poznań
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24403,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24840 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24840 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24840 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BOR-POL Mariusz
Borkowski,
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-020-68-80

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20748,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20748,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20748,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Spółka z ograniczoną
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odpowiedzialnością Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811011656

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20748,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6093,65 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6093,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6093,65 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6093,65 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53262,35 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106630,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53262,35 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRASO Zenon Sobiecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 592-020-23-48

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53262,35 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19508,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19508,47 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19508,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19508,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1671,84 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1949,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1671,84 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pointe Scientific Polska Sp. z o.
o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521‐012‐29‐01

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1671,84 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1462,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1462,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1462,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Biotechnologii Surowic i
Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 675 00 05 418

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1462,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty.

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4723,92 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4723,92 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4723,92 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4723,92 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1730,16 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1730,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1730,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946-23-60-625

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1730,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 626,4 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946-23-60-625

7.3.4) Miejscowość: Lublin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3013,2 PLN
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6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3013,2 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3013,2 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp.k.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811011656

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3013,2 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98,7 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98,7 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BOR-POL Mariusz
Borkowski,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-020-68-80

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98,7 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
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6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2585,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5443,2 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2585,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pointe Scientific Polska Sp. z o.
o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521‐012‐29‐01

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2585,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 550,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 669,6 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 550,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 550,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1224,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18144 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1224,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pointe Scientific Polska Sp. z o.
o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521‐012‐29‐01

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1224,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1638,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2900,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2900,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1638,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6561 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6652,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6652,8 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRASO Zenon Sobiecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 592-020-23-48

7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6561 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
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6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6064,15 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6064,15 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6064,15 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krajowe Towarzystwo
Gospodarcze Semigat Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-030-29-99

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6064,15 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
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zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3042 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3520,8 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3042 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BOR-POL Mariusz
Borkowski,

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-020-68-80

7.3.4) Miejscowość: Gliwice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3042 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 972 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 972 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 972 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 972 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
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6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340,2 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 486 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340,2 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340,2 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty.
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Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty.

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946-23-60-625

7.3.4) Miejscowość: Lublin
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75998,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75998,88 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75998,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42

7.3.4) Miejscowość: Warszawa
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75998,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87248,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87248,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87248,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42

7.3.4) Miejscowość: Warszawa
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87248,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31

Część 30

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 30)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 415,62 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 692,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 415,62 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 30)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682

7.3.4) Miejscowość: Warszawa
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 30)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 415,62 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-31
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	1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
	1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6102369-4155-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00006781/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 14:08
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002906/04/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
	2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00277338/01

	SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
	3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Numer referencyjny: 20/2021
	4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 323899,67 PLN
	4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 4763 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 24466 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 25380 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 20441 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 5994 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 53616 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 16438 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 1700 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 1361 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 1814 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 5054 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 2549 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 648 PLN
	Część 14
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 3175 PLN
	Część 15
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 146 PLN
	Część 16
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 1296 PLN
	Część 17
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 629 PLN
	Część 18
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 1393 PLN
	Część 19
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 1149 PLN
	Część 20
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 8095 PLN
	Część 21
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 5737 PLN
	Część 22
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 4082 PLN
	Część 23
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 248 PLN
	Część 24
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 117 PLN
	Część 25
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 295 PLN
	Część 26
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 1328 PLN
	Część 27
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 194 PLN
	Część 28
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 77936 PLN
	Część 29
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 88853 PLN
	Część 30
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne
	4.5.5.) Wartość części: 528 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4536 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4536 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4536 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4536 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24403,14 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24403,14 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24403,14 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811011656
	7.3.4) Miejscowość: Poznań
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24403,14 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 24840 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 24840 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 24840 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-020-68-80
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 24840 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 20748,96 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 20748,96 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 20748,96 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811011656
	7.3.4) Miejscowość: Poznań
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 20748,96 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6093,65 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6093,65 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6093,65 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6093,65 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 53262,35 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 106630,56 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 53262,35 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRASO Zenon Sobiecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 592-020-23-48
	7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 53262,35 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19508,47 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 19508,47 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19508,47 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19508,47 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1671,84 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1949,05 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1671,84 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pointe Scientific Polska Sp. z o. o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521‐012‐29‐01
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-02
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1671,84 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1462,32 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1462,32 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1462,32 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 675 00 05 418
	7.3.4) Miejscowość: Kraków
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1462,32 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4723,92 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4723,92 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4723,92 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4723,92 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1730,16 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1730,16 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1730,16 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946-23-60-625
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1730,16 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 270 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 626,4 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 270 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946-23-60-625
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 270 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 14

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3013,2 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3013,2 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3013,2 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7811011656
	7.3.4) Miejscowość: Poznań
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3013,2 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 15

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 98,7 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 117,72 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 98,7 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-020-68-80
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 98,7 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 16

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2585,52 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5443,2 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2585,52 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pointe Scientific Polska Sp. z o. o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521‐012‐29‐01
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2585,52 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 17

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 550,28 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 669,6 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 550,28 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 550,28 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 18

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1224,72 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18144 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1224,72 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Pointe Scientific Polska Sp. z o. o
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 521‐012‐29‐01
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1224,72 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 19

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1638,12 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2900,88 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2900,88 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1638,12 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 20

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6561 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6652,8 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6652,8 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GRASO Zenon Sobiecki
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 592-020-23-48
	7.3.4) Miejscowość: Starogard Gdański
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6561 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 21

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6064,15 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6064,15 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6064,15 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze Semigat Spółka Akcyjna
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 526-030-29-99
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6064,15 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 22

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3042 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3520,8 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3042 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski,
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 631-020-68-80
	7.3.4) Miejscowość: Gliwice
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3042 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 23

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 972 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 972 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 972 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 972 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 24

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 340,2 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 486 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 340,2 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 340,2 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 25

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 26

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
	5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
	5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
	Część 27

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 216 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 216 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 216 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BioMaxima S.A.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 946-23-60-625
	7.3.4) Miejscowość: Lublin
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 216 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 28

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 75998,88 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 75998,88 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 75998,88 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 75998,88 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 29

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87248,63 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 87248,63 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 87248,63 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: bioMérieux Polska Sp. z o. o.
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 527-020-33-42
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 87248,63 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
	Część 30

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 30)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 415,62 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 692,45 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 415,62 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 30)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Diag-Med Grażyna Konecka
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5341000682
	7.3.4) Miejscowość: Warszawa
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 30)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-29
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 415,62 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:



