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Wszyscy Wykonawcy

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/6/5/2011
Dotyczy: dostawa ampułek, kropli, syropów i substancji farmaceutycznych

Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2010r Nr 113  poz. 759 ze zmianami) Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty; Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone; Wykonawcach,
którzy zostali wykluczeni z postępowania; terminie po którym upływa termin zawarcia umowy.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty na 2 zadania.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium cena 100%

- wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów.

1) dla Zadania Nr 1  - Ampułki
     Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
     Wartość oferty wynosi 382 177,57 zł wraz z podatkiem VAT.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni
od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pozostałe oceniane oferty dla zadania nr 1:
    Oferta Nr 1 FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice. Wartość oferty wynosi 390 789,41 zł
    wraz z podatkiem VAT. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97,80 pkt.

2)  dla Zadania Nr 2 – Krople, Syropy
     Zamawiający wybrał ofertę (złożono jedną) Nr 1 FARMACOL S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
     Wartość oferty wynosi 94 411,78 zł wraz z podatkiem VAT.

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej.

3) dla Zadania nr 3- Substancje farmaceutyczne - nie złożono żadnej oferty.

Zamawiający unieważnia postępowanie dla:

     Zadania nr 3 – Substancje farmaceutyczne
Uzasadnienie faktyczne: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i wykluczeniu.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt.1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, niepodlegającej wykluczeniu.
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