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Informacja z otwarcia ofert 
 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak A/ZP/SZP.251-31/16 na dostawę: 

 

„Produktów leczniczych” 
 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 
856 923,31 zł brutto (słownie: osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia 
trzy złote trzydzieści jeden groszy). Dla poszczególnych części zamówienia Zamawiający 
zamierza przeznaczyć: 

część nr 1 w wysokości 243 756,00 zł,  
część nr 2 w wysokości 105 865,30 zł,  
część nr 3 w wysokości 120 449,04 zł,  
część nr 4 w wysokości 18 912,53 zł, 
część nr 5 w wysokości 128 476,80 zł,  
część nr 6 w wysokości 2 072,06 zł,  
część nr 7 w wysokości 130 361,43 zł,  
część nr 8 w wysokości 356,40 zł,  
część nr 9 w wysokości 62 350,88 zł,  
część nr 10 w wysokości 20 527,86 zł,  
część nr 11 w wysokości 16 179,37 zł,  
część nr 12 w wysokości 7 615,63 zł.  
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert: 
 

 1. Konsorcjum firm: 
    PGF Urtica Sp. z o. o. - Lider, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław 
    PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź: 

 Część nr 1 – 238 961,60 złotych brutto.  
 Część nr 2 – 97 501,46 złotych brutto.  
 Część nr 3 – 130 435,35 złotych brutto.  
 Część nr 5 – 94 996,80 złotych brutto.  
 Część nr 7 – 137 144,66 złotych brutto.  
 Część nr 9 – 59 233,84 złotych brutto.  
 Termin wykonania zamówienia – 15 miesięcy. 
 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni od otrzymania faktury.  
 

2. Bialmed Sp. z o. o., ul. M. Konopnicka 11a, 12-230 Biała Piska: 

 Część nr 3 – 128 970,55 złotych brutto.  
 Część nr 4 – 16 964,64 złotych brutto. 
 Termin wykonania zamówienia – 15 miesięcy od daty obowiązywania umowy.  
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 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  
 

3. NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgowska 58, 87-100 Toruń: 

 Część nr 1 – 239 871,89 złotych brutto.  
 Część nr 7 – 144 029,30 złotych brutto.  
 Termin wykonania zamówienia – 15 m-cy. 
 Termin dostawy – wynosi do 2 roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  
 

4. Konsorcjum firm: 
Farmacol S.A. - Lider, ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 
Farmacol-Logistyka  Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, ul. Rzepakowa 2, 40-541 
Katowice: 
 Część nr 1 – 238 985,58 złotych brutto.  

 Część nr 7 – 139 672,14 złotych brutto.  
 Termin wykonania zamówienia – 15 m-cy. 
 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  
  
 5. Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice: 

 Część nr 2 – 112 198,85 złotych brutto.  
 Część nr 7 – 22 163,54 złotych brutto.  
 Termin wykonania zamówienia – 15 miesięcy. 

 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  
 
6. Intra Sp. z o.o., ul. Odrowąża 11, 03-310 Warszawa: 

 Część nr 2 – 117 122,58 złotych brutto.  
 Część nr 7 – 139 289,39 złotych brutto.  
 Część nr 11 – 15 493,43 złotych brutto.  
 Część nr 12 – 8 403,46 złotych brutto.  
 Termin wykonania zamówienia – 15 miesięcy. 
 Termin dostawy – wynosi do 1 roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  
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7. Asclepios S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław: 
 Część nr 2 – 106 230,00 złotych brutto.  
 Część nr 3 – 131 895,82 złotych brutto.  
 Część nr 4 – 23 405,76 złotych brutto.  
 Termin wykonania zamówienia – 15 miesięcy. 
 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczego/ych (od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  
 

8. Lek S. A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków: 

 Część nr 10 – 22 486,30 złotych brutto. 
 Termin wykonania zamówienia – 15 m-cy daty zawarcia umowy. 
 Termin dostawy – wynosi do 2 dni roboczych (od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez 
Zamawiającego. 

 Termin ważności – Termin ważności na asortyment towarów objęty przedmiotem 
zamówienia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy. 

 Termin płatności – 30 dni.  
 

Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
  
                                                                       Jolanta Woźniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informacja z otwarcia ofert została zamieszczona na stronie Zamawiającego 
www.imid.med.pl w dniu 7 października 2016 roku. 
 
 
Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Zał. nr 5 do SIWZ. 
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