
      Wodzisław Śląski, dnia 10 styczeń 2013 r.

DZP/154/2013
Wykonawcy biorący udział

                              w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, 

i wyrobów medycznych, do znak 25/2012/DZP/PN.

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia 

29.01.2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U. 

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję, iż do przetargu przystąpili  

niżej wymienieni Wykonawcy:

1. Oferta nr 1

Konsorcjum Firm:

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

                       54-613 Wrocław

                        PGF Hurt Sp. zo.o.

                       ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena-70,17  pkt

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena-100,00  pkt

2. Oferta nr 2

"VARIMED " Sp. zo.o.

                   ul. Powstańców Śl. 5

                   53-332 Wrocław

Pakiet nr 2 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

3. Oferta nr 3

FARMACOL S.A. 

ul. Rzepakowa 2

40-541 Katowice

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -69,11 pkt

4. Oferta nr 4

"ASCLEPIOS" S.A.

ul. Hubska 44



                       50-502 Wrocław

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

W związku z powyższym jako najkorzystniejsze oferty dla  pakietów 

od 1,2,3 spełniające wszystkie kryteria zawarte  w SIWZ i mieszczące 

się   w  kwocie  środków,  które  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć 

na realizację zamówienia należy uznać:

                     Oferta nr 1

Konsorcjum Firm:

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

                       54-613 Wrocław

                        PGF Hurt Sp. zo.o.

                       ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena-100,00  pkt 

Oferta nr 2

"VARIMED " Sp. zo.o.

                   ul. Powstańców Śl. 5

                   53-332 Wrocław

Pakiet nr 2 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Oferta nr 4

"ASCLEPIOS" S.A.

ul. Hubska 44

                       50-502 Wrocław

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 umowa na realizację zamówienia publicznego 

w  zakresie  pakietu  nr  1,2,3 zostanie  zawarta  po  upływie  5  dni  od  dnia 

przesłania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oraz rozdziałem XII ust. 3 SIWZ oczekuję 

niezwłocznego zwrotnego potwierdzenia niniejszego pisma.

  Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc

im. dr A.Pawelca

              w Wodzisławiu Śl.

                           Lek. Med. Weronika Lach - Witych


