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Wykonawcy biorący udział w  

postępowaniu przetargowym  

 

 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSZCSEGÓLNYCH CZĘŚCIACH 

 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia się, że w postępowaniu na:  

 

„Zakup i sukcesywną dostawę szczepionek w 6 częściach” 
 
zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jako najkorzystniejsza została w: 

 

 

części 1  wybrana oferta nr 1 złożona przez: 

 

GSK SERVIS Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 

Biuro w Warszawie  

Ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa 

 

 

cena oferty brutto: 149 160,80  złotych 
 

Uzasadnienie 

Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez 

Komisję w świetle kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

cena = 100% 
Razem pkt 

1 

GSK SERVIS Sp. z o.o. 

ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 

Biuro w Warszawie  

Ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa 
 

100,00 100,00 

 

 

 

 

 



części 2  wybrana oferta nr 3 złożona przez: 

 

POLYPHARM S.A 

ul. Barska 33, 02-315 Warszawa 

 

 

cena oferty brutto: 73 847,00  złotych 
 

Uzasadnienie 

Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez 

Komisję w świetle kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

 
Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

cena = 100% 
Razem pkt 

2 
POLYPHARM S.A 

ul. Barska 33, 02-315 Warszawa 
 

100,00  100,00 

 
 

części 3  wybrana oferta nr 2 złożona przez: 

 

BAXTER POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 

 

 

cena oferty brutto: 32 329,60  złotych 
 

Uzasadnienie 

Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez 

Komisję w świetle kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

cena = 100% 
Razem pkt 

2 
BAXTER POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
 

100,00  100,00 

3 
POLYPHARM S.A 

ul. Barska 33, 02-315 Warszawa 
84,12 84,12 

5 
INTRA Sp. z o.o. 

ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa 
81,37 81,37 

 

 
 
 
 



 
 
 

części 4  wybrana oferta nr 5 złożona przez: 

 

INTRA Sp. z o.o. 

ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa 

 

 

cena oferty brutto: 91 088,00  złotych 
 

Uzasadnienie 

Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez 

Komisję w świetle kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

cena = 100% 
Razem pkt 

4 
PROFARM PS Sp z o.o. 

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna 
99,51 99,51 

5 
INTRA Sp. z o.o. 

ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa 
100,00 100,00 

 

części 5  wybrana oferta nr 4 złożona przez: 

 

PROFARM PS Sp z o.o. 

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna 

 

 

cena oferty brutto: 16 920,00  złotych 
 

Uzasadnienie 

Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez 

Komisję w świetle kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

cena = 100% 
Razem pkt 

4 
PROFARM PS Sp z o.o. 

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna 
100,00  100,00 

 
części 6  wybrana oferta nr 4 złożona przez: 

 

PROFARM PS Sp z o.o. 

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna 

 

 

cena oferty brutto: 4 000,00  złotych 



 
Uzasadnienie 

Wyżej wymieniona oferta uzyskała największą liczbę punktów przyznanych przez 

Komisję w świetle kryteriów przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.) 

 
 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i 

porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną 

punktację: 

 

Numer 

oferty 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium 

cena = 100% 
Razem pkt 

4 
PROFARM PS Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna  
100,00 100,00 

 

Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego należy zawrzeć nie wcześniej niż 

w dniu 24 grudnia 2013 r. Termin związania ofertą upływa w dniu 16.01.2014 r. Kontakt z 

osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za podpisanie umowy: Tomasz Bakuła , tel. 0-

501-701-889. 

 W oparciu o art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa do 

potwierdzenia otrzymania niniejszej informacji. 

Fax. 0-22 756-43-10 , e-mail: biuro@przychodniakonstancin.pl 

  
 

 
 

                       ZATWIERDZAM 

 

 


