
Wszyscy uczestnicy postępowania
Znak: P-M/Z/            /13                                                               Data: 04.12.2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 200 000 euro  na dostawę leków oraz środków 
farmaceutycznych (Znak postępowania: 4617/2013 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 05.11.2013 r.  do godz. 10.30  (termin składania 

ofert) do Zamawiającego wpłynęło 16 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane  

oferty firm:

PAKIET 1 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

wartość netto: 380511,40 zł ; wartość brutto: 410976,07 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 1A -  Promed S.A., ul. Krajewskiego 1B, 01-520 Warszawa

wartość netto: 1311,00 zł ; wartość brutto: 1415,88  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

         streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 86,89 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  86,89 pkt

PAKIET 2 -  PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 351274,55 zł ; wartość brutto:  379376,56zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

         streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,08 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  93,08 pkt

PAKIET 3 -   Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

wartość netto: 58836,39 zł ; wartość brutto: 63543,30 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,999 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 

99,999pkt
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2. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

 streszczenie oceny i porównania złożonej  oferty:   89,51 pkt- wartość brutto oferty,  łączna punktacja  

89,51 pkt

3. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 91,60 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  91,60 

pkt

PAKIET 4 - Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 

wartość netto: 58 364, 64zł ; wartość brutto: 63033,81  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 5- MIP Pharma Polska Sp. Z o.o.,ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk

wartość netto: 30484,50 zł ; wartość brutto: 32923,26 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 72,08 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 72,08 pkt

PAKIET 6  - Anpharm Przedsiębiosrstwo Farmaceutyczne SA, ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa 

wartość netto: 3480,00 zł ; wartość brutto: 3758,40  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 7  -  Sanofi – Aventis sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa

wartość netto: 25792,70 zł ; wartość brutto: 27856,12 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 8 -  Lek S.A., ul Podlipie 16, 95-010 Stryków   

wartość netto: 44283,50 zł ; wartość brutto: 47826,18 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,99 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  95,99 pkt

PAKIET 9 -  Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
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wartość netto: 1522,50 zł ; wartość brutto: 1644,30 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

     streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,07pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 98,07 pkt

PAKIET 11  -  Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

wartość netto: 10652,00 zł ; wartość brutto: 11504,16  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. PROFARM PS Sp. z o.o.,ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,55 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  99,55  

pkt

2. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  99,50 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  99,50  

pkt

PAKIET 12 -  Lek S.A., ul Podlipie 16, 95-010 Stryków

wartość netto: 22201,50 zł ; wartość brutto: 23977,62 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 67,67 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  67,67 pkt

2.   PROFARM PS Sp. z o.o.,ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 49,09 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  49,09 pkt

3.              Sanofi – Aventis sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa

   streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 55,06 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 55,06 pkt

4. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

         streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 86,79 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  86,79 pkt

5.            Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  

         streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 25,49 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  25,49 pkt

6.             PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

         streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,10 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 87,10  pkt
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PAKIET 13  -  PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 46100,92 zł ; wartość brutto: 49788,99 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 14 -  Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

wartość netto: 37969,20zł ; wartość brutto:41006,74  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. PROFARM PS Sp. z o.o.,ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 96,72 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  96,72 

pkt

2. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 96,09 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  96,09 

pkt

3. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 96,09 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  96,09 

pkt

4. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 86,41 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  86,41 

pkt

5. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

                     streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 97,67 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  97,67 pkt

PAKIET 15  -  Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

wartość netto: 15252,39 zł ; wartość brutto: 16472,59 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta   najkorzystniejsza  pod  względem ceny,  spełniająca  wszystkie  wymogi  zawarte  w SIWZ.  Ponadto  zostały  

złożone oferty  firm:

1. PROFARM PS Sp. z o.o.,ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,44pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  98,44pkt

2. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  95,29 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  95,29  

pkt

3. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
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                 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,23  pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,23pkt

PAKIET 16 -  Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

wartość netto: 4002,48 zł ; wartość brutto: 4322,68 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 65,52 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  65,52 pkt

2. Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 75,96 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 75,96 pkt

3. Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 11,57 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja11,57  pkt

PAKIET  17 -    Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

wartość netto: 7075,04 zł ; wartość brutto: 7641,04 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 74,24 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 74,24 pkt

2. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

                   streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 73,92 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja   73,92 pkt

PAKIET  18 -  Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl

wartość netto: 57290,00 zł ; wartość brutto: 61873,20  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

  streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,89 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  87,89 pkt

PAKIET 19 -  Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  

wartość netto: 30290,70 zł ; wartość brutto: 32713,96 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
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              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,76 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  87,76 pkt

PAKIET 20  -  Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl 

wartość netto: 2700,00 zł ; wartość brutto:  2916,00 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

   streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,63 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  93,63 pkt

PAKIET 21 -  Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  

wartość netto: 57661,43zł ; wartość brutto: 62274,33 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 84,21 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 84,21 pkt

PAKIET 22  -   Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

wartość netto: 179286,62 zł ; wartość brutto: 191929,37  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 82,07 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 82,07 pkt

            2.  PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,75 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,75 pkt

PAKIET   23 -   Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

wartość netto: 32412,24 zł ; wartość brutto: 37059,71  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,70 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,70 pkt

           2. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,60 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  99,60 pkt

           3. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
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streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,94 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  98,94 pkt

PAKIET 24  -   PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 4628,73 zł ; wartość brutto: 4996,34  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1.  Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,22 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,22 pkt

PAKIET 25  -   Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 

wartość netto: 162242,04 zł ; wartość brutto:  175221,40 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 65,97 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 65,97 pkt

PAKIET 26  -   Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  

wartość netto: 12807,00 zł ; wartość brutto: 13831,56  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 80,31 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 80,31 pkt

PAKIET 27  -   Gambro Poland Sp. Z o.o., ul Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa 

wartość netto: 95526,00 zł ; wartość brutto: 103168,08  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 28 - Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 

wartość netto: 2583,35 zł ; wartość brutto:  2790,02zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 29  -   Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 

wartość netto: 5357,35 zł ; wartość brutto: 5785,94  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
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Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty  

firm:

1. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 92,07 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 92,07 pkt

PAKIET 30 -  Centrala Farmaceutyczna Cefarm S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa 

wartość netto: 13219,00 zł ; wartość brutto: 14276,52 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 31 - Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl 

wartość netto: 870,00 zł ; wartość brutto: 939,60 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 32 - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

wartość netto: 2817,30 zł ; wartość brutto: 3042,68 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  33 - Sanofi – Aventis sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa

wartość netto:178496,00 zł ; wartość brutto: 192775,68 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 34 - PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław 

wartość netto: 12301,80 zł ; wartość brutto: 13285,94 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Jednocześnie  informujemy,  iż  zgodnie  z  art.  89  ust.1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

Zamawiający odrzuca oferty wykonawców w zakresie poniższych nr pakietów, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.

w zakresie pakietu nr :

1. Pakiet 1 poz. 331  

Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; Zamawiający wymagał Venlafaxine 0,075 G x 28 tabl w ofercie 

zoferowano Velafaxine Bluefish XL (o przedłużonym uwalnianiu) 75mg*28 kaps.

2. Pakiet 1 poz. 164  

Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice wielkość dawki leku jest 100mg/5ml 20ml a 5 amp winno być 

100 mg/20ml a 5 amp

3. Pakiet 1 poz. 276  
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PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław 

Zamawiający wymagał Natrium  Bromatum; w ofercie jest Ammonium Bromatum

4. Pakietu 10 poz. 2    

1) PROFARM PS Sp. z o.o.,ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna brak ujęcia pozycji dzierżawy zawartej 

w formularzu cenowym

2) Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice brak ujęcia pozycji dzierżawy zawartej w formularzu 

cenowym

3) Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice brak ujęcia pozycji dzierżawy zawartej 

w formularzu cenowym

4) PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław ze złożonych w ramach wyjaśnień dokumentów 

wynika, iż firma nie dysponuje parownikiem zaproponowanym w ofercie, wobec czego nie może

 go udostępnić na czas obowiązywania umowy zgodnie z wymogami SIWZ.

5. Pakiet 13 poz. 10 

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice zaproponowana ilość niezgodna z SIWZ 

Zamawiający wymagał 20 op po 100 szt w ofercie jest 20 op po 7szt.

6.  Pakiet 30 - Alpinus Chemia Sp. zo.o.  ul. Garbusy 5,86-050 Solec Kujawski  Zamawiający wymagał alkoholu 

etylowego  96 % , w ofercie alkohol etylowy 96% całkowicie skażony

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w zakresie poniższego pakietu na podstawie przepisu  art. 89 ust.1 pkt 

6 ustawy pzp tj. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 

Pakiet     7 poz. 2 oraz poz. 7      cena podana w ofercie Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

błędnie przewyższa cenę urzędową ustaloną w drodze właściwych przepisów wykonawczych Ministra Zdrowia (poz. 2 

oferty 21,90 zł,cena urzędowa 21,75 zł; poz. 7 oferty -20,21 zł, cena urzędowa 21,06 zł).

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu nr 10, 

gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta w 11 - tym dniu od daty ogłoszenia wyniku przetargu  zgodnie z art. 94 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2013 R. Poz.907).

Zabezpieczenie wykonania umowy 5% brutto powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. 

Z poważaniem
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