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'Tarnów, dnia 30.10.2015 roku

DoĘczy: konkursu afert na wykonywanie usfug medycznych w zakresie badań analityki

medycznej.

Zawiadomienie o roz§trzygnięciu konkursu

Działającna podstawie art. 151 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia2004 r. o Świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [t j. Dz.U. z 2008 r. Nr ]-64,

poz.1027 z późn. zm.J w związlłł z arL 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 lnłdetnia 2011 r. o

dziąłalnoś cileczniczej [t j. Dz. U. z2OI3 r. poz. 217 zpóŹn.zm.J, Udzielająry zamówienia

zawiadamia o tym, że

I ako naj korzystniej sza wyb ran a została o ferta

Zespołu Prrychodni Specialistycznych Sp. z o.o.

ul. Marii §kłodowskiei-Curie 1, 3 3 - 1 00 Tarnów.

uzasadnienie:

W postępowaniu Konkursowy zostały złożone trąI Oferty prze?, następująclch

Oferentów:

1J ALAB Laboratoria Sp. zo.a.zsiedzibą: ul. Stępińska22/30,0a,739 Warszawa.

2J DIAGNosTytG Sp. z a.o. z siedzibą: ul. Prof. M. Życzkowskiego 16, 31-864

l{raków.

3) Zespół Prrychodni SpecjalisĘcznych Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Marii Skłodowskiej-

Curie 1, 33-].00 Tarnów,

§*",-j*11g91;, uo**xi" cor3m Medycżne §p. i §.o, ul. K§liatkov§kiega 1$, 3}101 Tamółx, NlF: 993-06-51-§S. §ECO§: 851eS4C2Ó,

t<apitat ŹKadowy: 12 190 m0, 0s zł apłacany w cai§śd, *Rs, c*młsrzt§l§ąa Rei*:owy dl€ K.akowe,Śńdmieśda rl Krake{sie, Xlt Wydział Gospdarczy).

rel.: {14) 68 80 §s}555, faks: {14} §§ 80 511, e-mail; §ekretariat@mcm.lEt.pl L
\ i-}-?' '.. r'
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oferta złożonaprzezAtAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą: ul. SĘpińska22/30,0O,

739 Wars?awa została odrzuca z powodu nie spełnienió warunków Konkursu Ofert W

p ostaci nie dostarczenia następuj ącej dokumentacj i :

1-) Formularz ofertowy - załqcznik nr 1.

2} Dokument patwierdzajqry funkcjanalność OSOZ do istniejqcego systemu

tnformaĘlcnlego a także spójność programu KS-SOMED i dostasowanie do usfug

ob e cni e działaj ąqlch u Zamawiaj qceg o.

3) Dokument potwierdzajqcy l<walifikacje Kierawnika {dyplom II stapnia specjalizacji

z diagnastyki labarataryjnej oraz zaświadczenie z Zakładu Pracy o zatrudnieniu w

pełnym wymiarze godzin i co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku

kierownika).

4) Dokument potwierdzajqcy uprawnienia Diagnos$l laboratoryjnego (wŚród

wykazanego personelu brak kompletnych dakumentów, wmąganych zgodnie ze

S zczeg ółowymi Warunkami Kankursu},

5) aświadczenie o godzinach pracy Diagnasty labaratoryjnego.

6) Certyfikat Systemu Zarzqdzania lakościq wedfug normy ISO 14001:2a04,

7) Oświadczenie o wykanywaniu rocznie nie mniej niż 300 a00 badań,

B) oświadczenie o posiadaniu w laboratorium systemu kodów paskowych

i idenĘfkacji próbek a także oświadczenie o posiadaniu w labaratońum

pró żnioweg o systemu pobierania krwi,

Mimo wezwania do uzupełnienia dokumentacji do dnia 29.10.}OLS roku, Oferent nie

dostarczył lvqylżej wymienionej dokumentacji.

oferta złożonaptzez DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Prof. Nl.Życzkowskiego

16, 31_864 Kraków została odrzuca z powodu nie spełnienia warunków Konkursu

Ofert w postaci nie dostarczenia następującej dokumentacji:

1) Certyfikat Systemu Zarzqdzania Jakościqwedfug narrny ISO 14001:2004,

pin" iuj*"vo"", MŃcic*is Cena*rn Medycare §p. z a.*, ul. KwiatŁowśkiego 15, 3S101 Ta..ó9J, NlP: §9$§6-51-§6S. X!§O§: 8§l§§4O2B.

kapitał zakładołrry: 12 1§0 000, 00 zł opłecsr:y w całośd, K*s; t)00045121 5 (ąd Rejonowy dla Krakowa-ŚrĆdmieŚcia §. K.akowie, Xll Wydział Gcspcdarczy}

rćl.: {,l4) §8 80 §53-5§§, laks: (14) 68 8ó 51 1, +,mall: sek.etaliat@rn*!.net Fl
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Mimo wezwania do uzupełnienia dokr,rmentacii do dnia 29.10.2015 roku, Oferent nie

dostarczył wyżej wymienionej dokumentacji,

oferta złożona przez Zespół Prrychodni §pecialistycznych Sp. z o.o. z siedzibą:

ul. Marii Skłodowskiei-Curie !, 33-100 Tarnów spełniła wszystkie formalne

i merytoryczne wymagania Udzielającego zamówienia i jest ofertą korzystną cenowo.

pREZ ZAF,zĄDU

?nntr pusŁa

nine rejesrrowe: tłościc*ie Cenlrrrn !łledyczne §p. e o.o, ul. Kwiatkow§kiąic 1§, 3}101 Ta.łów, NlP: 9§3-S6,51,966, REGON:85t664020,

kapiiałzakt§dowy: 12 1§0 B&3.00 zł opłńny * *łos"i, kes: oooołsrzlslsąc nejo:rowy lla Krakowa-ŚródmieŚcia w Krakowie, Xtlwydzi8ł Gospederczy).

r€l.: (14) 68 8§ §53-555,iaks: {,t4} 6§ 8c 511, e-mail: §ekreĘriat@nc{B.net.pl
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