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Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 
 
zawiadamia: 
 
najkorzystniejszą ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

na 
sprzedaż i dostawy 

testów diagnostycznych 
 
 kryterium A: cena 
 kryterium B: termin dostawy 
  

w zakresie pakietu 1 jest oferta złożona 
 
przez: 
 

 
FARMATOR sp. z o.o.   ul. Na Zapleczu 4B, 87-100 Toruń 

 
ilość uzyskanych punktów: 100 

uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta 
 
 
 
ponadto otrzymano ofertę z: 
AMP Polska sp. z o.o.   Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków 
  ilość uzyskanych punktów: 82,69 
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Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 
 
zawiadamia 
 
o odrzuceniu z postępowania w zakresie pakietu 1 ofert złożonych 
 
przez: 
 

 
POINTE SCIENTIFIC Polska sp. z o.o.   ul. Sródziemnomorska 11/10, 02-758 Warszawa 

 
 uzasadnienie: Zamawiający w Pakiecie 1 wymagał zaoferowania Antygenowego, szybkiego testu 
   kasetkowego, wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, bez użycia urządzeń  
   laboratoryjnych: (…) 3. W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli, kontrola  
   dodatnia i ujemna. 
   Wykonawca zaoferował test NADAL

®
COVID-19 Ag Test (test cassette) REF 243103N. 

   Zaoferowany produkt nie posiada w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej.  
 

   Zamawiający w Pakiecie 1 dopuścił wielkość opakowania: 20 sztuk testów 
   w opakowaniu przy łącznej ilości 3.000 sztuk testów, tj. 150 opakowań oraz 25 sztuk 
   testów w opakowaniu przy łącznej ilości 3.000 sztuk testów, tj. 120 opakowań. 
   Wykonawca zaoferował test NADAL

®
COVID-19 Ag Test (test cassette) REF 243103N 

   w opakowaniach po 100 sztuk testów, tj. 30 opakowań. 

 
 
 

 
ROCHE DIAGNOSTICS Polska sp. z o.o.   ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa 

 
 uzasadnienie: Zamawiający w Pakiecie 1 wymagał zaoferowania Antygenowego, szybkiego testu 
   kasetkowego, wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, bez użycia urządzeń  
   laboratoryjnych: (…) 3. W zestawie: wymazówki do poboru z nosogardzieli, kontrola 
   dodatnia i ujemna. 
   Wykonawca zaoferował test SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test REF 9901-C-NC 
   OV-01G. 
   Zaoferowany produkt nie posiada w zestawie kontroli dodatniej i ujemnej. 
 
 
 

 
BIO-NOVUM sp. z o.o.   ul. Nowy Świat 23A/3U, 20-418 Lublin 

 
 uzasadnienie: Zamawiający w Pakiecie 1 wymagał zaoferowania Antygenowego, szybkiego testu 
   kasetkowego, wykrywającego wirusa SARS-CoV-2, bez użycia urządzeń  
   laboratoryjnych: (…) 7. Testy, których wyniki będą wspólnie uznawane przez Państwa 
   członkowskie UE. 
   Wykonawca zaoferował test Beright COVID-19 Antigen Rapid Test (Wymaz) 
   REF ICOV-502. 
   Zaoferowany produkt znajduje się na liście testów odrzuconych przez UE. 

 


