
Opole Lubelskie , 6 grudnia 2019 r.
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych i wyrobów 
medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a w 
podziale na 25 części zamówienia.”
numer postępowania: A.AT.381/12/2019

Zadanie 16

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2019 r. poz. 1025), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę, tj.

LIDER KONSORCJUM:
Urtica Sp. z o. o., Krzemieniecka 120, 54-613, Wroclaw

POZOSTALI UCZESTNICY KONSORCJUM:
1.  PGF S.A., Zbąszyńska 3 , 91-342, Łódź

Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę uzyskała  najwyższą liczbę punktów,  tj.  100,00  pkt  i  została  uznana za  ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SIWZ ( „Cena” – waga 95,00%, „Termin realizacji
dostawy cząstkowej” – waga 5,00%, )

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  iż  w przedmiotowym postępowaniu oferty  zostały  złożone przez następujących
Wykonawców:

1. Urtica Sp. z o. o., Krzemieniecka 120, 54-613, Wroclaw (Lider Konsorcjum)

a)PGF S.A., Zbąszyńska 3 , 91-342, Łódź (Uczesnik Konsorcjum)

2. NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100, Toruń
3. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502, Wrocław

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów
przyznanych

ofercie w kryterium
“Cena” (waga

95,00)

Ilość punktów
przyznanych

ofercie w kryterium
“Termin realizacji

dostawy
cząstkowej” (waga

5,00)

Łączna ilość
punktów

przyznanych
ofercie

1. Urtica Sp. z o. o., Krzemieniecka 120, 54-
613, Wroclaw

95,00 5,00 100,00

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

93,17 5,00 98,17

3. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502, 
Wrocław

91,77 5,00 96,77

1. Uzasadnienie wyboru oferty
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Oferta wybranego Wykonawcy, przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozacenowych kryteriów oceny ofert
odnoszących się do przedmiotu zamówienia oraz spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego,
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) .

    2. Informacja o terminie, po upływie którego umowa może zostać zawarta
Zamawiający  informuje,  iż  zamierza  zawrzeć  umowę  z  Wykonawcą,  którego  oferta  jest  najkorzystniejsza,
zgodnie z art. 94 ust. 1  pkt  1 ustawy  pzp w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  ponieważ  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków
komunikacji elektronicznej

Zatwierdzam 
Prezes Zarządu
Gabriel Maj 
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