
                                                                                                                   Proszowice, dnia 09.01.2015r. 
 
                 ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach uprzejmie 
informuje, że  w  przetargu  nieograniczonym  na  dostawę  produktów  leczniczych  i siatek 
przepuklinowych, Numer sprawy: 39/ZP/2014 (Numer ogłoszenia 4062 - 2014 z dnia 11.12.2014r.) 
została wybrana oferta n/w Wykonawcy, w oparciu o kryterium oceny ofert : Pakiet I  - CENA 100%, 
Pakiet II – CENA – 96 % ,  JAKOŚĆ  - 4%.

Pakiet I
Wykonawcy działający wspólnie:
PGF URTICA  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krzemieniecka 120, 54- 613 Wrocław 
i  PGF S.A.  ul. Zbąszyńska  3, 91-342 Łódź o wartości  brutto 34.806,59 zł (słownie: trzydzieści 
cztery tysiące osiemset sześć złotych 59/100). 
Uzasadnienie wyboru : oferta nie podlega odrzuceniu, oferta z najniższą ceną. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w kryterium 
       CENA

      Razem

1
ASCLEPIOS  S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław

     92,92        92,92

3

PGF URTICA Sp. z o. o. 
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław 
i 
PGF S.A. 
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź

100        100

W pakiecie I złożono 2 oferty.
  
Pakiet II
Johnson & Johnson Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul.  Iłżecka 24,   02-135 
Warszawa o wartości   brutto  18.090,00 zł  (słownie:  osiemnaście  tysięcy  dziewięćdziesiąt  złotych 
00/100). 
Uzasadnienie wyboru : jedna  oferta, oferta nie podlega odrzuceniu, oferta najkorzystniejsza – cena 
oferty niższa od wartości szacunkowej.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.  
Numer 
oferty

Nazwa i adres Wykonawcy Liczba pkt w 
kryterium     
  CENA

Liczba pkt w 
kryterium
JAKOŚĆ

      Razem

2
 Johnson & Johnson Poland Sp. z  o. o.
ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa

96      4     100

W pakiecie II złożono 1 ofertę.

Umowy dostawy zostaną zawarte:
Pakiet I – 14.01.2015 r. w siedzibie Zamawiającego - na podstawie art. 94 ust. 2.pkt 3) ustawy Prawo 
zamówień publicznych - w postępowaniu o udzielenie zamówienia  o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz: a) w 
trybie przetargu  nieograniczonego nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Pakiet II -  14.01.2015 r. w siedzibie Zamawiającego -   na podstawie  art. 94 ust.2. pkt 1) a ) ustawy 
Prawo zamówień publicznych  – w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie  przetargu 
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.
 


