
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

NA 
 „DOSTAWĘ PRODUKTÓW LECZNICZYCH I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

DLA SP ZZOZ W KOZIENCACH”
dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, 
26-900 Kozienice,  Al. Wł. Sikorskiego 10, 

woj. Mazowieckie,
tel.: 48 382 88 00, fax: 48 614 81 39

www.szpitalkozienice.pl                                                       e-mail: sekretariat@szpitalkozienice.pl

                      Stosownie do postanowień art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2064) zwanej dalej Ustawą,  Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów leczniczych i materiałów opatrunkowych dla SP 
ZZOZ w Kozienicach”, Numer sprawy: 10/PN/ND.ZP/2016, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w 
poszczególnych zadaniach. 
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych  23 oferty, nie odrzucono żadnej oferty. W przedmiotowym 
postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
                  Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze
Specyfikacją  Istotnych Warunków Zamówienia kryteriami  jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty
najkorzystniejszej, w poszczególnych zadaniach, była:
a) cena brutto - 80% 
b) stałość cen – 10%
c)  termin realizacji dostaw częściowych - 10%

Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia formą dokonał oceny
punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 1 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

711 430,34 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 711 430,34 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 2 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o. 
ul. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska

tel./fax.: (87) 424 11 77, (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

314 840,15 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

http://www.szpitalkozienice.pl/


21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

341 674,79 zł

(73,72 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
93,72 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma BIALMED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 314 840,15 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą  BIALMED Sp. z o. o.   zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 3 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

10 610,59 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

10 792,06 zł

(78,65 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
98,65 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 10 610,59 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 4 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

15

Konsorcjum firm:
  Lek S. A. , Magellan S. A.

ul. Podlipie 16
95 – 010 Stryków

tel./fax: (22) 209 62 21/ (22) 209 70 04

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

39 438,21 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 15 konsorcjum firm Lek S. A. , Magellan S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Konsorcjum firm Lek S. A. , Magellan S. A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę      
39 438,21 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 
godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm Lek S. A. , Magellan S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 5 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

8

Sanofi-Aventis Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
 00 – 203 Warszawa

tel./fax: (22) 280 08 61/ (22) 280 06 05

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

132 676,36 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 8 firmy Sanofi-Aventis Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Sanofi-Aventis Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 132 676,36 
PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co
jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Sanofi-Aventis Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 6 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

148 042,90 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 22 firmy Intra Spółka z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Intra Spółka z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 148 042,90 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Intra Spółka z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 7 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

1

Konsorcjum  Lider
ANPHARM Przedsiębiorstwo

Farmaceutyczne S. A.
ul. Annopol 6 B, 03 -236 Warszawa
Servier Polska Services Sp. z o. o.

ul. Jana Kazimierza 10
 01 – 248 Warszawa

tel./fax: (22) 594 91 65/ (22) 594 90 15

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

1 802,52 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

48 godzin

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności



Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 1 konsorcjum firm ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A., Servier Polska Services Sp. z o. o. odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w 
specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A., Servier Polska Services Sp. z o. o. za realizację 
przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę  1 802,52 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres 
trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 48 godzin, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby 
punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A., Servier Polska Services Sp. z o. o. zostanie 
podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 8– Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

23

NEOMED  Barbara J. Stańczyk
ul. Kajki 18

05 – 501 Piaseczno
tel./fax:(22) 736 74 09/ (22) 736 74 10

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

94 507,99 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

48 godzin

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 23 firmy NEOMED  Barbara J. Stańczyk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma NEOMED  Barbara J. Stańczyk  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę             
94 507,99 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych –        
48 godzin, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą NEOMED  Barbara J. Stańczyk  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr  9 – Leki

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

15

Konsorcjum firm:
  Lider Lek S. A. , Magellan S. A.

ul. Podlipie 16
95 – 010 Stryków

tel./fax: (22) 209 62 21/ (22) 209 70 04

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 425,00 zł

(74,47 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
94,47 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 236,00 zł

(76,42 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
96,42 pkt

Oferta
druga w

kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

6 912,00 zł

(80,00pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 506,00 zł

(73,67 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
93,67 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 



nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 6 912,00 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 10 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

16 018,56 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma BIALMED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 16 018,56 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą  BIALMED Sp. z o. o.   zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 11 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

2

FARMACOL S. A.
ul. Rzepakowa 2

40 – 541 Katowice 
tel.:/fax: (32) 253 15 49/ (32) 208 07 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

71 896,27 zł

(77,79 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
97,79 pkt

Oferta
druga w

kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

69 909,82 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 69 909,82 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o. , PGF S.A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 12 – Płyny infuzyjne

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

325 732,00 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma BIALMED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę  325 732,00 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą  BIALMED Sp. z o. o.   zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 13 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

4

Lider konsorcjum
Aspen Pharma Ireland Limited

One George´s Quay Plaza
Dublin 2, Irlandia

Członek konsorcjum
Nettle Pharma Services Sp. z o. o.

ul. Hubska 44
50 – 502 Wrocław

Adres do korespondencji
Aspen Pharma Ireland Limited

Poleczki Business Park
 ul. Osmańska 12

 02 – 823 Warszawa
tel./fax: (22) 204 32 09/ (22) 204 32 99

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

69 301,22 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

48 godzin

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 4 konsorcjum firm Aspen Pharma Ireland Limited, Nettle Pharma Services Sp. z o. o.  odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria 
wyboru. 

Konsorcjum firm Aspen Pharma Ireland Limited, Nettle Pharma Services Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego 
zamówienia zaproponowała najniższą cenę 69 301,22 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz 
termin realizacji dostaw częściowych – 48 godzin, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm Aspen Pharma Ireland Limited, Nettle Pharma Services Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu  
02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 14– Leki

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

32 280,70 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności



22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

33 488,15 zł

(77,12 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
97,12 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 32 280,70 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 15 – Żywienie pozajelitowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

48 649,46 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza  w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma BIALMED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 48 649,46 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą  BIALMED Sp. z o. o.   zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 16 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

12 355,20 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza  w
kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

12 916,80 zł

(76,52 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
96,52 pkt

Oferta
druga  w
kolejności

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

13 197,60 zł

(74,89 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
94,89 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Firma BIALMED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę  12 355,20 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą  BIALMED Sp. z o. o.   zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 17 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

- - - - - - - -

Stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w zakresie zadania Nr 16 
zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy nie przystąpili do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedmiotowe
zadanie.

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do postanowień art. 93 ust 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 18 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

41 533,90 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

36 godzin

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma BIALMED Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 41 533,90 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 36 godzin, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą  BIALMED Sp. z o. o.   zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 19 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

7

MIP Pharma Polska Sp. o. o.
ul. Orzechowa 5
 80 – 175 Gdańsk

tel./fax: (58) 326 08 82/ (58) 322 16 13 

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 899,20 zł

(64,47 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
84,47 pkt

Oferta
trzecia  w
kolejności

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 905,60 zł

(72,57 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
92,57 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 603,20 zł

(75,45 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
95,45 pkt

Oferta
druga w

kolejności



22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 171,20 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 22 firmy Intra Spółka z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Intra Spółka z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 7 171,20 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godzin, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą  Intra Spółka z o. o.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 20 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

20

NEUCA S.A.
ul. Porcelanowa 76
40 – 246 Katowice 

tel.:/fax: (32) 786 13 51/ (32) 786 13 52

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

124 989,01 zł

(79,61 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
99,61 pkt

Oferta
druga w

kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

124 383,43 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę  124 383,43 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 21 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

15

Konsorcjum firm:
  Lider  Lek S. A. , Magellan S. A.

ul. Podlipie 16
95 – 010 Stryków

tel./fax: (22) 209 62 21/ (22) 209 70 04

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

101 390,40 zł

(71,91 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
91,91 pkt

Oferta
druga  w
kolejności

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

91 143,36 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 22 firmy Intra Spółka z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Firma Intra Spółka z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 91 143,36 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Intra Spółka z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 22 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowana
stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

7

MIP Pharma Polska Sp. o. o.
ul. Orzechowa 5
 80 – 175 Gdańsk

tel./fax: (58) 326 08 82/ (58) 322 16 13 

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

9 231,84 zł

(45,11 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
65,11 pkt

Oferta
czwarta  w
kolejności

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

5 436,72 zł

(76,60 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
96,67 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

5 222,88 zł

(79,74 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
99,74 pkt

Oferta
druga w

kolejności

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

5 205,60 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 22 firmy Intra Spółka z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Intra Spółka z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 5 205,60 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Intra Spółka z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 23 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

79 453,44 zł

(71,33 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
91,33 pkt

Oferta
druga w

kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

70 839,36 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności



Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 70 839,36 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 24 – Żywienie pozajelitowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

12

Baxter Polska Sp. z o. o.
ul. Kruczkowskiego 8
 00 – 380 Warszawa

tel./fax: (22) 201 95 15/ (22) 488 37 18

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

30 728,16 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

31 632,45 zł

(77,71 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
97,71 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 12 firmy Baxter Polska Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Baxter Polska Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 30 728,16 PLN
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Baxter Polska Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 25 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

3

Przedsiębiorstwo „Trans-Med” s. c.
 Wioleta Pietrzak, Paulina Pietrzak

 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P
 42 – 400 Zawiercie

 tel./fax:(32) 411 45 18/(32) 323 14  39

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

13 306,68 zł

(68,28 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
88,28 pkt

Oferta
druga  w
kolejności

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

14 753,88 zł

(61,68 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
81,68 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności

9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

18 426,96 zł

(49,31 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
69,31 pkt

Oferta
piąta  w

kolejności

13

ZARYS International Group
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

13 716,00 zł

(66,35 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
86,35 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności



19

POLMIL Sp. z o. o. S. K. A. 
ul. Przemysłowa 8

85 – 758 Bydgoszcz 
tel.:/fax: (52) 348 68 25/ (52) 348 68 24

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

11 357,28 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza  w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 19 firmy POLMIL Sp. z o. o. S. K. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma POLMIL Sp. z o. o. S. K. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 11 357,28 
PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co
jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą POLMIL Sp. z o. o. S. K. A.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 26 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

3

 Przedsiębiorstwo „Trans-Med” s. c.
 Wioleta Pietrzak, Paulina Pietrzak

 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20 P
 42 – 400 Zawiercie

 tel./fax:(32) 411 45 18/(32) 323 14  39

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 970,40 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

10 692,00 zł

(59,64 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
79,64 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności

9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

11 275,20 zł

(56,55 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
76,55 pkt

Oferta
piąta w

kolejności

11

MERCATOR MEDICAL S. A.
ul. Heleny  Modrzejewskiej 30

31 – 327 Kraków
tel./fax:(12) 66 55 400/ (12) 66 55 415

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 359,20 zł

(76,28 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
96,28 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

13

ZARYS International Group Sp. z o. o.
Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 164,80 zł

(78,10 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
98,10 pkt

Oferta
druga w

kolejności

19

POLMIL Sp. z o. o. S. K. A. 
ul. Przemysłowa 8

85 – 758 Bydgoszcz 
tel.:/fax: (52) 348 68 25/ (52) 348 68 24

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 970,40 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza  w
kolejności

W związku z faktem, że Wykonawcy złożyli oferty o takiej samej cenie, rozstrzygnięcie w zakresie zadania 26 zostanie 
dokonane w terminie określonym ustawą po złożeniu ofert dodatkowych.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 27 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

9 Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega

12 327,12 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

24 godziny

(10,00 pkt)

100,00 pkt Oferta
pierwsza  w
kolejności



odrzuceniu. (10,00 pkt)

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 9 firmy Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę             
12 327,12 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 
godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 28 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 760,96 zł

(55,61 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
75,61 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

10

MAIMED Polska Sp. z o. o.
ul. Nakielska 35,

42 – 600 Tarnowskie Góry
Boruszowice, 42 – 690 Tworóg 

tel./fax:(32) 768 93 11/ (32) 768 93 07

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

7 500,60 zł

(64,95 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
84,95 pkt

Oferta
druga  w
kolejności

14

LOHMANN & RAUSCHER
Polska Sp. z o. o.
ul. Moniuszki 14

95 – 200 Pabianice
tel.:/fax: (42) 215 58 37

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

6 089,58 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza  w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 14 firmyLOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą
cenę 6 089,58 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 
24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą LOHMANN & RAUSCHER Polska Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 29 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

22 292,50 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

13

ZARYS International Group
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

22 730,12 zł

(78,46 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
98,46 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 5,18 firmy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie 
oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 



Firma Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 22 292,50 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 30 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

6 078,24 zł

(77,10 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
97,10 pkt

Oferta
druga w

kolejności

13

ZARYS International Group
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

5 857,92 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 19 firmy ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała  cenę         
5 857,92 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 
godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 31 – Materiały opatrunkowe 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

3 162,24 zł

(68,85 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
88,85 pkt

Oferta
druga w

kolejności

13

ZARYS International Group
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

2 721,60 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 19 firmy ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała  cenę         
2 721,60 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 
godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 32 – Materiały opatrunkowe 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

25 743,96 zł

(75,03 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
95,03 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

24 143,40 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

10

MAIMED Polska Sp. z o. o.
ul. Nakielska 35,

42 – 600 Tarnowskie Góry
Boruszowice, 42 – 690 Tworóg 

tel./fax:(32) 768 93 11/ (32) 768 93 07

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

35 087,04 zł

(55,05 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
75,05 pkt

Oferta
piąta w

kolejności

11

MERCATOR MEDICAL S. A.
ul. Heleny  Modrzejewskiej 30

31 – 327 Kraków
tel./fax:(12) 66 55 400/ (12) 66 55 415

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

 26 552,88 zł

(72,74 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
92,74 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności

13

ZARYS International Group
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

24 391,80 zł

(79,19 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
99,19 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 9 firmy Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała cenę 24 143,40 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 33 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

20

NEUCA S.A.
ul. Porcelanowa 76
40 – 246 Katowice 

tel.:/fax: (32) 786 13 51/ (32) 786 13 52

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

44 835,12 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 20 firmy NEUCA S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma NEUCA S. A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała cenę 44 835,12 PLN najkorzystniejszą 
stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z 
przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą NEUCA S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 34 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

- - - - - - - -

Stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w zakresie zadania Nr 16 
zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy nie przystąpili do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedmiotowe
zadanie.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do postanowień art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 35 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

15

Konsorcjum firm:
  Lider  Lek S. A. , Magellan S. A.

ul. Podlipie 16
95 – 010 Stryków

tel./fax: (22) 209 62 21/ (22) 209 70 04

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

44 582,40 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

49 248,00 zł

(72,42 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
92,42 pkt

Oferta
druga w

kolejności

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

61 430,40 zł

(58,06 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
78,06  pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 15 konsorcjum firm Lek S. A. , Magellan S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji 
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm Lek S. A. , Magellan S. A. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę   
44 582,40 PLN oraz najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy, co jest równoważne z przyznaniem 
maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm Lek S. A. , Magellan S. A  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2014r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 36 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

8

Sanofi-Aventis Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17
 00 – 203 Warszawa

tel./fax: (22) 280 08 61/ (22) 280 06 05

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

6 039,36 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 009,28 zł

(60,32 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
80,32 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności



21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

6 713,28 zł

(71,97 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
91,97 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

22

Intra Spółka z o. o.
ul. Odrowąża 11

03 – 310 Warszawa
tel./fax: (22) 346 64 93/ (22) 468 15 91

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

6 674,40 zł

(72,39 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
92,39 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 8 firmy Sanofi-Aventis Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Sanofi-Aventis Sp. z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 6 039,36 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Sanofi-Aventis Sp. z o. o.. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 37 – Materiały opatrunkowe 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

16

LUBMEDICAL Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Lucyny Herc 58

 20 – 328 Lublin
tel./fax: (81) 44 100 02

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

13 440,60 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 16 firmy LUBMEDICAL Sp. z o. o. Sp. k.  odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma LUBMEDICAL Sp. z o. o. Sp. k.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę             
13 440,60 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 
godziny, co jest równoważne z przyznaniem liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą LUBMEDICAL Sp. z o. o. Sp. k.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 38 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

8 810,64 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 9 firmy Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Paul Hartmann Polska Sp. z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę             
8 810,64 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 
godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 39 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

- - - - - - - -

Stosownie do postanowień art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie w zakresie zadania Nr 16 
zostaje unieważnione, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawcy nie przystąpili do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia na przedmiotowe
zadanie.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie stosownie do postanowień art. 93 ust 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 40 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

95 581,16 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma BIALMED Sp. z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 95 581,16 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą BIALMED Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 41 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

58 180,68 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

61 421,76 zł

(75,78 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
95,78 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 17 firmy BIALMED Sp. z o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma BIALMED Sp. z o. o. za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 58 180,68 PLN 
najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co jest 
równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą BIALMED Sp. z o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 42 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

6

AESCULAP CHFA Sp. z o. o.
ul. Tysiąclecia 14

64 – 300 Nowy Tomyśl 
tel.:/fax: (61) 44 20 364/ (61) 44 22 880

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

55 080,00 zł

(63,69 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
83,69 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

45 036,00 zł

(77,89 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
97,89 pkt

Oferta
druga w

kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3, 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

43 848,00 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 43 848,00 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 43 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

67 069,76 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 67 069,76 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 44 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 



21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

65 508,58 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 65 508,58 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 45 – Materiały opatrunkowe 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

23

NEOMED  Barbara J. Stańczyk
ul. Kajki 18

05 – 501 Piaseczno
tel./fax:(22) 736 74 09/ (22) 736 74 10

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

15 315,80 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

48 godzin

(100,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 23 firmy NEOMED  Barbara J. Stańczyk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i 
została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma NEOMED  Barbara J. Stańczyk  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę             
15 315,80 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych –        
48 godzin, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą NEOMED  Barbara J. Stańczyk  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 46 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

7

MIP Pharma Polska Sp. o. o.
ul. Orzechowa 5
 80 – 175 Gdańsk

tel./fax: (58) 326 08 82/ (58) 322 16 13  

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

2 606,69 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 7 firmy MIP Pharma Polska Sp. o. o. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została 
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma MIP Pharma Polska Sp. o. o.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę 2 606,69 
PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych – 24 godziny, co
jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą MIP Pharma Polska Sp. o. o. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.



Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 47– Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

12 597,12 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 12 597,12 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 48 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

17

BIALMED Sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 11a

12 – 230 Biała Piska 
tel.:/fax: (87) 424 11 77/ (87) 424 11 85

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

52 544,87 zł

(79,99 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
99,99pkt

Oferta
druga w

kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

52 536,53 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza  w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 52 536,53 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 49 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

79 725,60 zł

(56,83 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
77,36 pkt

Oferta
druga w

kolejności



9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

95 601,60 zł

(47,39 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
67,39 pkt

Oferta
czwarta w
kolejności

11

MERCATOR MEDICAL S. A.
ul. Heleny  Modrzejewskiej 30

31 – 327 Kraków
tel./fax:(12) 66 55 400/ (12) 66 55 415

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

80 827,20 zł

(56,06 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
76,06 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

13

ZARYS International Group
Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Pod Borem 18
41 – 808 Zabrze 

tel.:/fax: (32) 271 69 91/ (32) 274 72 84

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

56 635,20 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 13 firmy ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą 
cenę  56 635,20 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw częściowych 
– 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.  zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr  50 – Materiały opatrunkowe

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 

5,18

Toruńskie Zakłady Materiałów
Opatrunkowych S. A.

ul. Żółkiewskiego 20/26
87 – 100 Toruń

tel./fax: (56) 612 35 76, (56) 612 35 75

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

43 254,54 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

9

Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.
ul. Partyzancka 133/151

 95 – 200 Pabianice
tel./fax:(42) 225 23 08/ (42) 215 74 78

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

51 625,08 zł

(59,44 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
79,44 pkt

Oferta
trzecia w
kolejności

10

MAIMED Polska Sp. z o. o.
ul. Nakielska 35,

42 – 600 Tarnowskie Góry
Boruszowice, 42 – 690 Tworóg 

tel./fax: (32) 768 93 11/(32) 768 93 07

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

58 215,78 zł

(63,35 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
83,35 pkt

Oferta
druga w

kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 5,18 firmy Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie 
oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Firma Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę  43 254,54 PLN najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z firmą Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert: 
Zadanie nr 51 – Leki 

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres
Wykonawcy

Streszczenie spełnienia
warunków udziału w
postępowaniu i oceny

ofert

Cena  brutto 
(punktacja)

Zaoferowan
a stałość cen
(punktacja)

Termin
realizacji
dostaw

częściowych
(punktacja)

Punktacja
(razem)

Kolejność
ofert  wg

kryteriów 



20

NEUCA S.A.
ul. Porcelanowa 76
40 – 246 Katowice 

tel.:/fax: (32) 786 13 51/ (32) 786 13 52

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

6 270,91 zł

(72,46 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
92,46 pkt

Oferta
druga w

kolejności

21

Konsorcjum Firm:
PGF URTICA Sp. z o. o.
ul. Krzemieniecka 120

54 – 613 Wrocław
tel./fax: (71) 782 66 40/ (71) 782 66 43
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.

ul. Zbąszyńska 3
 91 – 342 Łódź

Wykonawca spełnia
warunki udziału w

postępowaniu, oferta
nie podlega
odrzuceniu.

5 679,94 zł

(80,00 pkt)

Przez cały
okres

trwania
umowy

(10,00 pkt)

24 godziny

(10,00 pkt)
100,00 pkt

Oferta
pierwsza w
kolejności

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta 
nr 21 konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w 
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru. 

Konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A.  za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała 
najniższą cenę 5 679,94 PLN, najkorzystniejszą stałość cen - przez cały okres trwania umowy oraz termin realizacji dostaw 
częściowych – 24 godziny, co jest równoważne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100,00).

Umowa z konsorcjum firm PGF URTICA Sp. z o. o., PGF S. A. zostanie podpisana w dniu  02 czerwca 2016r.

Kozienice: 20.05.2016 r

ZATWIERDZAM:           

mgr Jarosław Pawlik        
(podpis i pieczęć na oryginale) 


