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Wszyscy uczestnicy postępowania
Dotyczy: Zapytania ofertowego dotyczące zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro
na sprzedaż i dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego
w Mielcu
.
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu - odnośnie zamówienia publicznego o wartości
nieprzekraczającej 30.000 euro na: sprzedaż i dostawę produktów leczniczych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im.
Edmunda Biernackiego w Mielcu informuje, iż:
1.

W Grupie 1 wybrano ofertę Wykonawcy:
Aspen Pharma Ireland Limited
One George’s Quay Plaza
Dublin 2 Irlandia
Wartość brutto oferty: 47 780,50 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest
najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 1.
Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

4

Nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców którzy złożyli oferty

Aspen Pharma Ireland Limited
One George’s Quay Plaza
Dublin 2 Irlandia

Punktacja przyznana w kryterium
„najniższa cena”

Łączna punktacja

100,00 pkt

100,00 pkt

2.

Postępowanie przetargowe w Grupie 2 unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

3.

W Grupie 3 wybrano ofertę Wykonawcy:
Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Wartość brutto oferty: 8 316,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest
najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 3.
Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

5

9

10

Nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców którzy złożyli oferty

Lek S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
Konsorcjum:
URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław;
PGF S.A
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

Punktacja przyznana w kryterium
„najniższa cena”

Łączna punktacja

100,00 pkt

100,00 pkt

71,14 pkt

71,14 pkt

89,00 pkt

89,00 pkt

4.

Postępowanie przetargowe w Grupie 4 unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

5.

Postępowanie przetargowe w Grupie 5 unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

6.

W Grupie 6 wybrano ofertę Wykonawcy:
Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35
02-546 Warszawa
Wartość brutto oferty: 11 137,50 zł
Uzasadnienie wyboru oferty:
złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest
najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 6.
Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

8

9

7.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców którzy złożyli oferty

Bialmed Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35
02-546 Warszawa
Konsorcjum:
URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław;
PGF S.A
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

W Grupie 7 wybrano ofertę Wykonawcy:
Medicus Sp. z o.o. SKA
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy
Wartość brutto oferty: 7 257,60 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty:

Punktacja przyznana w kryterium
„najniższa cena”

Łączna punktacja

100,00 pkt

100,00 pkt

89,29 pkt

89,29 pkt

złożona przez w/w Wykonawcę oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego i jest
najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu w Grupie 7.
Nazwy albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty a także
punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr oferty

Nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców którzy złożyli oferty

Punktacja przyznana w kryterium
„najniższa cena”

Łączna punktacja

3

Skamex Sp. z o.o. sp. k.
Ul. Częstochowska 38/52
93-121 Łódź

62,22 pkt

62,22 pkt

6

Batist Medical Polska Sp. z o.o.
Ul. Kolista 25
40-486 Katowice

95,32 pkt

95,32 pkt

7

Medicus Sp. z o.o. SKA
ul. Browarowa 21
43-100 Tychy

100,00 pkt

100,00 pkt

