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                        Kamienna Góra, 09-05-2016 

 
Numer sprawy 2/2016 

Wynik postępowania przetargowego 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych do żywienia na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. – 2/2016 

 
Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Dla Pakietu nr 1 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 

7 413,12 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 2 :  procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 6 416,28 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 6 722,35 zł. 

 

Dla Pakietu nr 3 :  Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa za cenę brutto : 

381,12 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 436,23 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 4 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 792,72  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 870,48 zł. 

 

Dla Pakietu nr 5 :  Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 

324,22 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 6 :  procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 7 652,88  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Baxter Polska Sp. z 

o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa wynosiła 8 041,68 zł. 



Dla Pakietu nr 7 :  procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 3 626,60  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 3 681,41 zł. 

 

Dla Pakietu nr 8  : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 5 880,00 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 5 960,85 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 6 174,00 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 9 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 2 036,88 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 2 066,40 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 2 119,54 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 2 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 2 242,80 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 10 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 1 061,44 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 1 068,86 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 1 105,12 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 11 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 113,61 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 115,08 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 119,07 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 



Dla Pakietu nr 12 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 231,63 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 235,62 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 242,55 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 13 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 3 162,60 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 3 238,20 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 3 288,60 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 14 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 2 575,60  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 2 843,51 zł. 

 

Dla Pakietu nr 15 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 1 558,20  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 2 948,40 zł. 

 

Dla Pakietu nr 16 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 610,68 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 630,00 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 635,46 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 17 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 1 580,04 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 



- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 1 609,02 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 1 645,56 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 18 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

1 239,84 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 1 974,89 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

Dla Pakietu nr 19 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 168,00 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 2 :Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 182,70 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 20 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 265,02 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 272,79 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 275,73 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 21 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 268,98  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Bialmed Sp. z o.o. ul. M. 

Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska wynosiła 399,17 zł. 

 

Dla Pakietu nr 22 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

436,54 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 23 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

291,60 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 24 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 



Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 5 802,30  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 6 598,04 zł. 

 

Dla Pakietu nr 25 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

522,72 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 26 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 

1 064,45 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 27 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 1 602,72  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 1 819,80 zł. 

 

Dla Pakietu nr 28 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 18 198,00 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 18 358,92 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 

100 pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 18 662,40 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 18 779,04 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 29 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 1 248,05 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 1 259,71 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 1 288,22 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 1 287,58 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 30 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 1 248,05 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 1 259,71 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 



- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 1 288,22 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 1 287,58 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 31 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 416,02 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 419,47 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 429,19 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 430,92 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 32 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 1 109,16 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 1 111,10 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 1 144,58 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 1 144,80 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 33 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 3 032,64  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 3 431,38 zł. 

 

Dla Pakietu nr 34 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 1 170,72 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 1 362,96 zł. 

 

Dla Pakietu nr 35 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 1 959,12 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 



- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 2 021,76 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 2 030,40 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 36 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 2 649,02 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Konsorcjum firm : PGF 

URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 

91-342 Łódź wynosiła 4 743,36 zł. 

 

Dla Pakietu nr 37 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 147,00 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 38 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 52,50 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 7 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 63,00 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 83,33 pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 178,50 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 29,41 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 39 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 8,40 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 7 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 12,60 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 66,67 pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 35,70 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 23,53 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 40 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 29,40 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 41 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 276,48 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 42 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 



Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 793,80 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 2 322,43 zł. 

 

Dla Pakietu nr 43 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 793,80  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 2 322,43 zł. 

 

Dla Pakietu nr 44 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 2 120,04  zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę NEUCA S.A. ul. Szosa 

Bydgoska 58, 87-100 Toruń wynosiła 2 545,56 zł. 

 

Dla Pakietu nr 45 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 473,56 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 46 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 

23 166,00 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 47 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 15 422,40 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 15 664,32 zł. 

 

Dla Pakietu nr 48 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 78 926,40 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Baxter Polska Sp. z 

o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa wynosiła 79 833,60 zł. 

 

Dla Pakietu nr 49 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 2 721,60 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Bialmed Sp. z o.o. ul. 

M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska wynosiła 3 779,14 zł. 

 

Dla Pakietu nr 50 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

3 433,75 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 



Dla Pakietu nr 51 : Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa za cenę brutto : 

2 368,44 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 2 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 2 851,20 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 52 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 10 692,00 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Baxter Polska Sp. z 

o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa wynosiła 11 664,00 zł. 

 

Dla Pakietu nr 53 : Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa za cenę brutto : 

6 892,56 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 2 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 7 558,92 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 54 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 3 989,10 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Baxter Polska Sp. z 

o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa wynosiła 4 080,46 zł. 

 

Dla Pakietu nr 55 : Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa za cenę brutto : 

19 852,13 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 2 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 21 218,76 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 56 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

13 763,52 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 57 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

171 310,32 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 58 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 28 061,42 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 28 623,24 zł. 

 

Dla Pakietu nr 59 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 



 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 26 857,17 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 27 235,44 zł. 

 

Dla Pakietu nr 60 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 28 728,00 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 29 808,00 zł. 

 

Dla Pakietu nr 61 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 5 447,40 

zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 7 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 5 455,80 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 90,85 pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 5 596,50 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 97,34 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 62 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 3 168,48 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 3 175,86 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 3 293,94 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 63 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp – 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający niekompletnie opisał przedmiot zamówienia. 

 

Dla Pakietu nr 64 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp – 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający niekompletnie opisał przedmiot zamówienia. 

 

Dla Pakietu nr 65 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp – 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający niekompletnie opisał przedmiot zamówienia. 

 



Dla Pakietu nr 66 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp – 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający niekompletnie opisał przedmiot zamówienia. 

 

Dla Pakietu nr 67 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za 

cenę brutto : 19 014,17 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 5 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 19 346,69 zł., która w kryterium 

cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 7 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 20 001,65 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 20 535,70 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 

100 pkt. 

 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 20 968,99 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 2 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 22 168,08 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 68 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za 

cenę brutto : 9 129,22 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 5 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 9 270,29 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 7 : NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń za cenę brutto : 10 479,46 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 10 761,60 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 

100 pkt. 

 

- oferta nr 4 : Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska za cenę brutto : 10 791,82 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 2 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 11 990,92 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 69 : SCHULKE POLSKA Sp. z o.o.  ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa za cenę brutto : 

873,18 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 70 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 296,57 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 71 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 275,83 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 



Dla Pakietu nr 72 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 650,81 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 3 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za cenę brutto : 652,32 zł., 

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 73 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 22 680,00 

zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 74 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 22 680,00 

zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 75 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 22 680,00 

zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 76 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

719,98 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 5 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 1 332,87 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 77 : Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 

Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 966,01 zł.,  

która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 2 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 1 081,78 zł., która w 

kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

- oferta nr 5 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 2 665,74 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 78 : Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl za cenę brutto : 

1 664,28 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 6 :Konsorcjum firm : PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa 

Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź za cenę brutto : 2 413,93 zł.,  która w kryterium cena uzyskała 100 

pkt. 

 

- oferta nr 5 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 6 665,08 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 79 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 1 105,92 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę SALUS INTERNATIONAL 

Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice wynosiła 2 177,28 zł. 

 



Dla Pakietu nr 80 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za 

cenę brutto : 2 976,06 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 5 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 2 981,82 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

Dla Pakietu nr 81 : SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice za 

cenę brutto : 1 837,08 zł., która w kryterium cena uzyskała 100 pkt. 

 

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem: 

- oferta nr 5 : INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa za cenę brutto : 1 961,28 zł., która w kryterium cena 

uzyskała 100 pkt. 

 

 
Uzasadnienie wyboru:  

pakiet nr  1, 5, 22, 23, 25, 26, 37, 40, 41, 45, 46, 50, 56, 57, 69, 70, 71, 73, 74, 75 – jedna złożona oferta 

niepodlegająca odrzuceniu. 

 

pakiet nr 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 51, 52, 55, 61, 62, 67, 68, 72, 

76, 77, 78, 80, 81  – oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała najkorzystniejszy bilans pkt. 

 
Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie zawarta  

w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 
Załącznik: 

- Wykonawcy w postępowaniu 

 

Wykonawcy w postępowaniu: 

1.SCHULKE POLSKA Sp. z o.o.  ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa 

2.Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl 

3.SALUS INTERNATIONAL Spółka z o.o. ul. Puławskiego 9, 40-273 Katowice 

4.Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej  11a, 12-230 Biała Piska 

5.INTRA Sp. z o.o. ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa 

6.Konsorcjum firm : 

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

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

7.NEUCA S.A. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


