
 

                                                Wyrzysk, 12.02.2014 r.                                                                
Nr sprawy: SP/ZP/03/5/2014       

 
  

dotyczy: 
przetargu nieograniczonego na dostawę leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku 
Sp. z o.o., ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.01.2014 r. pod 
nr 12387-2014. 
 
 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 

1. Informujemy, że dla części zamówienia określonego nazwą: Pakiet nr 1, 2A i 7, 
postępowanie przetargowe zostało unieważnione z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 pkt 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych – nie złożono żadnej oferty.  

2. Informujemy, że dla części zamówienia określonego nazwą: Pakiet nr 9, postępowanie 
przetargowe zostało unieważnione z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Informujemy, że żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania, żadna z ofert 
nie została odrzucona. 
4. Poniżej przedstawiamy wyniki postępowania dla części zamówienia niepodlegających 
unieważnieniu. 
 
 
Część 2 – Pakiet nr 2 
 Dla części zamówienia nr 2 zostały złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

4 GSK Services Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy GSK Services Sp. z o.o. z 
siedzibą ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; ,  jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą 
niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
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Część 3 – Pakiet nr 3 
 Dla części zamówienia nr 3 zostały złożone trzy oferty. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie oferty wykonawcy oraz ocenę 
punktową ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

2 Konsorcjum: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, 
Farmacol DS. Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 68,19 

4 GSK Services Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 100 

5 Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 77,04 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy GSK Services Sp. z o.o. z 
siedzibą ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; oferta zawierała najniższą cenę za realizację 
przedmiotu zamówienia. 
 

Część 4 – Pakiet nr 4 
 Dla części zamówienia nr 4 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie oferty wykonawcy oraz ocenę 
punktową ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

5 Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Bialmed Sp. z o.o., z siedzibą 
ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska,  jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
 
Część 5 – Pakiet nr 5 
 Dla części zamówienia nr 5 zostały złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 



1 Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Sanofi-Aventis Sp. z o.o., z 
siedzibą u. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą niż 
kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
 

Część 6 – Pakiet nr 6 
 Dla części zamówienia nr 6 zostały złożone dwie oferty. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

2 Konsorcjum: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, 
Farmacol DS. Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 100 

5 Bialmed Sp. z o.o. 
ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 84,82 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy Konsorcjum: Farmacol S.A. ul. 
Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, Farmacol DS. Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice; 
Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 zwiększył kwotę sfinansowania zamówienia do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
 Część 8 – Pakiet nr 8 
 Dla części zamówienia nr 8 została złożona jedna oferta. 
 W poniższej tabeli przedstawiamy zestawienie ofert poszczególnych wykonawców 
oraz oceny punktowe tych ofert w jednym zastosowanym kryterium – „cena”. 
 

Nr 
oferty Nazwa i siedziba Wykonawcy Liczba 

punktów 

3 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. 
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa 100 

 
 Ofertą najkorzystniejszą została wybrana oferta firmy: Roche Diagnostics Polska Sp. z  
o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa; jedyna złożona oferta zawiera cenę niższą 
niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
       


