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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM 
Dział Zamówień Publicznych 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax 466 11 13  

     
       Szczecin, dn. 02.06.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/15/15 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków, płynów 
infuzyjnych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego a także  drobnych wyrobów medycznych 
oraz kosmetyków. 
 

ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERT  NAJKORZYSTNIEJSZY CH 
 

NA ZADANIACH  NR  1,3,4,6,8,9,10,14,17,19,21,22,27,28 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę leków, płynów 
infuzyjnych oraz preparatów do żywienia pozajelitowego a także  drobnych wyrobów medycznych 
oraz kosmetyków  dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.      

 
ZADANIE NR 1 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 6: ASCLEPIOS SA + 
Ul. Hubska 44 
50-502 Wrocław 
Cena oferty brutto -     88.335,36 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Oferta 13: SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.+ 
Ul. Pułaskiego 9 
40-273 Katowice 
Cena oferty brutto -     72.282,24 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Oferta 15: Konsorcjum firm:  PGF URTICA SP. Z O.O.-Lider+ 
Ul. Krzemieniecka 120 
54-613 Wrocław 
PGF SA 
Ul. Zbąszyńska 3 
91-342 Łódź 
Cena oferty brutto-        86.555,52 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Oferta 16: FARMACOL SA + 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 
Cena oferty brutto-        86.853,52 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
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d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 13: SALUS INTERNATIONAL SP. Z O.O.+ 
Ul. Pułaskiego 9 
40-273 Katowice 
Cena oferty brutto -     72.282,24 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
6 ASCLEPIOS SA  

 
77,90 5,00 

82,90 

13 SALUS International Sp. z o.o. 
 

 
95,00 

 
5,00 100,00 

15 Konsorcjum firm:  
PGF URTICA SP. Z O.O./ PGF SA 
 

 
79,80 

 
5,00 84,80 

16 FARMACOL SA  
 

78,85 5,00 
83,85 

 
ZADANIE NR 3 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 1: Konsorcjum firm:  Amgen   Sp. z o.o.- LIDER  
Ul. Domaniewska 50 
02-672 Warszawa 
Nettle SA 
Ul. Hubska 44 
50-502 Wrocław 
Cena oferty brutto- 977.467,18 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 1: Konsorcjum firm:  Amgen   Sp. z o.o.- LIDER  
Ul. Domaniewska 50 
02-672 Warszawa 
Nettle SA 
Ul. Hubska 44 
50-502 Wrocław 
Cena oferty brutto- 977.467,18 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
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e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
1 Konsorcjum firm: 

Amgen   Sp. z o.o.- LIDER  
Nettle SA 

95,00 5,00 
100,00 

 
 

ZADANIE NR 4 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 5: Sanofi Aventis Sp. z o.o. 
Ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa 
 Cena oferty brutto-   16.800,05 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 5: Sanofi Aventis Sp. z o.o. 
Ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa 
 Cena oferty brutto-   16.800,05 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
5 Sanofi Aventis Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

ZADANIE NR 6 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 17: NEUCA  SA  
Ul. Szosa Bydgoska 58 
87-100 Toruń  
Cena oferty brutto-    4.227,10 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
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c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 17: NEUCA  SA  
Ul. Szosa Bydgoska 58 
87-100 Toruń  
Cena oferty brutto-    4.227,10 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
17 NEUCA  SA  

 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

ZADANIE NR 8 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 8: GSK Services  Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 189 
60-322 Poznań 
Cena oferty brutto-  431.917,92 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 8: GSK Services  Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 189 
60-322 Poznań 
Cena oferty brutto-  431.917,92 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
8 GSK Services  Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 
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ZADANIE NR 9 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 10: Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 
 Cena oferty brutto-          22.405,68 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 10: Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 
 Cena oferty brutto-          22.405,68 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
10 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

ZADANIE NR 10 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 9: Fresenius Kabi Polska  Sp. z o.o. 
Ul. Hrubieszowska 2 
01-209 Warszawa 
Cena oferty brutto       89.969,40 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 9: Fresenius Kabi Polska  Sp. z o.o. 
Ul. Hrubieszowska 2 
01-209 Warszawa 
Cena oferty brutto       89.969,40 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
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Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
9 Fresenius Kabi Polska  Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 14 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 9: Fresenius Kabi Polska  Sp. z o.o. 
Ul. Hrubieszowska 2 
01-209 Warszawa 
Cena oferty brutto       404.859,60 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 9: Fresenius Kabi Polska  Sp. z o.o. 
Ul. Hrubieszowska 2 
01-209 Warszawa 
Cena oferty brutto       404.859,60 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
9 Fresenius Kabi Polska  Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

ZADANIE NR 17 
 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 7: GAMBRO POLAND SP. ZO.O. 
Ul. Celichowska 13/15 
04-679 Warszawa 
Cena oferty brutto-   285.120,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
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Oferta 18: B.Braun Avitum  Poland Sp. Z o.o.  
Ul. Sienkiewicza 3 
64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto-    259.200,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 1 ofertę: 
Oferta 7:  GAMBRO POLAND SP. ZO.O. 
Ul. Celichowska 13/15 
04-679 Warszawa 
Uzasadnienie prawne: na art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP, gdyż treść oferty jest niezgodna ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 
Uzasadnienie merytoryczne: Wymogiem Zamawiającego było złożenie oferty na produkt 
leczniczy w opakowaniach 6L i 10L oraz odbiór pustych opakowań. Wykonawca nie posiada 
opakowania o pojemności 6L oraz nie gwarantuje zamawiającemu odbioru pustych opakowań.   
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 18: B.Braun Avitum  Poland Sp. Z o.o.  
Ul. Sienkiewicza 3 
64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto-    259.200,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 3 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
ofert
y 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
18 B.Braun Avitum  Poland Sp. zo.o.  

 
95,00 5,00 100,00 

 
 

ZADANIE NR 19 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 3: Baxter Polska Sp. z o.o.+ 
Ul. Kruczkowskiego 8 
00-380 Warszawa 
Cena oferty brutto -         137.872,80 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
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d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 3:  Baxter Polska Sp. z o.o.+ 
Ul. Kruczkowskiego 8 
00-380 Warszawa 
Cena oferty brutto -         137.872,80 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 

Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
3 Baxter Polska Sp. z o.o. 95,00 5,00 100,00 

 
 

ZADANIE NR 21 
 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 12:  ALCON  POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15 
02-674 Warszawa 
Cena oferty brutto-     172.800,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 12:  ALCON  POLSKA Sp. z o.o. 
Ul. Marynarska 15 
02-674 Warszawa 
Cena oferty brutto-     172.800,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
12 ALCON  POLSKA Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 
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ZADANIE NR 22 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 10: Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto--      114.793,20 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 10:  Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto--      114.793,20 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
10 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
ZADANIE NR 27 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 14:  INTRA Sp. z o.o. 
Ul. Odrowąża 11 
03-310 Warszawa  
Cena oferty brutto--       141.480,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 14:  INTRA Sp. z o.o. 
Ul. Odrowąża 11 
03-311 Warszawa  
Cena oferty brutto--       141.480,00 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 2 dni robocze 
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Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
14 INTRA Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
 

ZADANIE NR 28 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Oferta 10:  Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto--      32.680,80 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
 
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  
z postępowania  wykluczono 0 wykonawców. 
 
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 
z postępowania odrzucono 0 ofert. 
 
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę: 
Oferta 10:  Aesculap Chifa Sp. z o.o. 
Ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 
Cena oferty brutto--      32.680,80 zł. 
Termin dostaw cząstkowych – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru – spośród ofert ważnych , nie odrzuconych oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans 
przyjętych kryteriów oraz największą ilość punktów. 
 
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją  w każdym kryterium oraz 
łączna punktacja 
 
Nr 
oferty 

Wykonawca Cena brutto 
95 % 

Termin realizacji 
dostawy 

cząstkowej- 5% 

Liczba pkt w 
kryterium cena – 

100% 
10 Aesculap Chifa Sp. z o.o. 

 
95,00 5,00 

100,00 

 
Zamawiający informuje, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie  zawarta  
- po dniu  03.06.2015 r. – w zakresie zadań nr 3,4,6,8,9,10,14,19,21,22,27,28 
- po dniu 12.06.2015 r. – w zakresie zadań nr 1,17 
 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze ofert została 
również zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM oraz na tablicy ogłoszeń.       

 
   Z poważaniem 
  


