Tablica ogłoszeń/strona internetowa zamawiającego
PCM-ZP/3D/2015

Wieruszów , dnia 19.10.2015r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargowej

Działając na podstawie art.92 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004r.
(Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie informuje, iż w postępowaniu przetargowym p.n. „Dostawa LEKÓW z
podziałem na pakiety (7 części) dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ Szpital
Powiatowy w Wieruszowie”.(nr sprawy: PCM-ZP/3D/2015) wybrano w poszczególnych pakietach
(częściach zamówienia) następujące oferty przetargowe:
Oferta 01
Bialmed Sp.z o.o.
Ul. M.Konopnickiej 11a
12 – 230 Biała – Piska
Pakiet nr 2 – wartość oferty brutto – 65 102,73 zł
W zakresie pakietu nr 2 nie wpłynęła żadna inna oferta.
Oferta 02
MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Ul. Orzechowa 5
80 – 175 Gdańsk
Pakiet nr 5 – wartość oferty brutto 6 821,28 zł
W zakresie pakietu nr 5 nie wpłynęła żadna inna oferta.
Oferta 03
KONSORCJUM
LIDER ANPHARM
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A.
SERVIER POLSKA SERVICE SP. z o.o.
Ul. Annopol 6B
03 – 236 Warszawa
Pakiet nr 3 – wartość oferty brutto 1 870,56 zł
W zakresie pakietu nr 3 nie wpłynęła żadna inna oferta.
Oferta 04
Aspen Pharma Ireland Limited
Poleczki Business Park,Ul. Osmańska 12
02 – 823 Warszawa
oraz Członek Konsorcjum
Nettle Pharma Services Sp. z o.o.
Ul. Hubska 44
50 – 502 Wrocław
Pakiet nr 4 – wartość oferty brutto 6 893,68 zł
W zakresie pakietu nr 4 nie wpłynęła żadna inna oferta.
Uzasadnienie wyboru :
Na podstawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert (cena= 90%
oraz termin dostawy w trybie „CITO” =10%) zamieszczonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia– wybrano najkorzystniejsze oferty przetargowe, które nie podlegają odrzuceniu.
Na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy PZP Zamawiający unieważnia w postępowaniu dot. dostawy
leków w zakresie pakietu nr 1 i nr 6 , gdyż nie złożono żadnej oferty przetargowej w wymienionych
pakietach.
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą na podstawie art.94 ust.2 pkt.1 lit.a) i prześle drogą
pocztową w formie listu poleconego.
Z poważaniem,
Prezes Zarządu

