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Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/16/2014 (2) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych 

 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późniejszymi zmianami) Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej oferty oraz terminie po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty na 2 zadania. 

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

 
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

 
a) cena - 98% 

b) termin płatności – 2% 

     - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów. 
 
 

1) Zadanie nr 1  
Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 złożoną przez KONSORCJUM: PGF URTICA Sp. z o.o., 
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał 98 pkt. za kryterium cena i 2 pkt. za oferowany termin 

płatności, łącznie oferta uzyskała 100 pkt.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 dni 

licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Pozostałe oferty dla zadania nr 1: 

  Oferta nr 1 - ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław. Wykonawca uzyskał 90,29 pkt. 

za kryterium cena i 2 pkt. za oferowany termin płatności, łącznie oferta uzyskała 92,29 pkt.  

 
2) Zadanie nr 2 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 złożoną przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 
Wrocław.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał 98 pkt. za kryterium cena i 2 pkt. za oferowany termin 

płatności, łącznie oferta uzyskała 100 pkt.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 

                                                   Z poważaniem: 
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