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Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

31-155 Kraków, ul. Montelupich 4

tel. 012 424 54 24 fax 012 424 54 90

Kraków, 6 czerwca 2018r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. „Sukcesywna dostawa leków i wyrobów
medycznych" ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 554668-N-2018 z dnia 2018-05-10r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, ul. Montelupich 4, 31-155 Kraków, zwany w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 92
ust. l pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. póz. 1579 z
późn. zm.) zwanej dalej „ustawą" zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych"
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę, w zakresie części zamówienia:
1. Pakiet nr l złożona przez:

Profarm PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara lwiczna

Uzasadnienie wyboru:
oferta ta uzyskała najwyższą ocenę w przyjętym w siwz kryterium oceny ofert.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

1

2

3

4

Nazwa wykonawcy
składającego ofertę

Baxter Polska Sp. z o.o.,
ul. Kruczkowskiego 8, 00-
380 Warszawa
Profarm PS Sp. z o.o., ul.
Słoneczna 96, 05-500
Stara lwiczna
SALUS INTERNATIONAL
Sp. z o. o., ul. Pułaskiego
9, 40-273 Katowice
MEDICARE-GALENICASp.
z o.o., ul. Białobrzeska 45,
41-409 Mysłowice

Cena wykonania
zamówienia PLN

40 824,00 zł

36 974,88 zł

48 988,80 zł

37 208,16 zł

Punktacja
/pkt

54,34

60,00

45,29

59,62

Deklarowany przez
Wykonawcę termin
realizacji zamówienia
cząstkowego

2 dni

2 dni

2 dni

2 dni

Punktacja
/pkt

40

40

40

40

Łączna
punktacja

pkt

94,34

100,00

85,29

99,62

2. Pakiet nr 2 złożona przez:

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Uzasadnienie wyboru:
oferta ta uzyskała najwyższą ocenę w przyjętym w siwz kryterium oceny ofert.
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Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

3

Nazwa wykonawcy
składającego ofertę

SALUS INTERNATIONAL
Sp. z o.o., ul. Pułaskiego
9, 40-273 Katowice

Cena wykonania
zamówienia PLN

47 623,68 zł

Punktacja /
pkt

60,00

Deklarowany przez
Wykonawcę termin
realizacji zamówienia
cząstkowego

2 dni

Punktacja/
pkt

40

punktacja /
pkt

100,00

3. Pakiet nr 3 złożona przez:

SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Uzasadnienie wyboru:
oferta ta uzyskała najwyższą ocenę w przyjętym w siwz kryterium oceny ofert.

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscem wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli
oferty oraz wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

Nr
oferty

3

Nazwa wykonawcy
składającego ofertę

SALUS INTERNATIONAL
Sp. z o.o., ul. Pułaskiego
9, 40-273 Katowice

Cena wykonania
zamówienia PLN

79 291,86 zł

Punktacja/
pkt

60,00

Deklarowany przez
Wykonawcę termin
realizacji zamówienia
cząstkowego

2 dni

Punktacja /
pkt

40

punktacja/
pkt

100,00
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