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Bolesławiec, dnia 28 października 2015r.

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Sukcesywne dostawy
produktów leczniczych dla potrzeb programu terapeutycznego leczenia WZW typu C metodą
bezinterferonową oraz leczenia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej. Znak sprawy: 10/leki/15.
I. WYBÓR WYKONAWCY.
Na podstawie art. 92 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,
poz. 907 z późn. zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu informuje, że po dokonaniu oceny Wykonawców
uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano następującą ofertę:
Zadanie nr 1. AbbVie Sp. z o.o., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 21 B. Cena brutto zaoferowana w tej ofercie
wynosi: 839 345,52 PLN. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem ceny i zaoferowanego
terminu płatności. Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00. Liczba uzyskanych punktów w kryterium
termin płatności: 10,00. Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00. W niniejszym zadaniu złożono jedną ofertę
przetargową.
Zadanie nr 2. Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o.; 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 (lider);
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3. Cena brutto zaoferowana w tej ofercie
wynosi: 1 766,58 PLN. Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza pod względem ceny i zaoferowanego terminu
płatności. Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 90,00. Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin
płatności: 10,00. Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00. W niniejszym zadaniu złożono jedną ofertę
przetargową.

Zamawiający informuje, działając zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 ppkt. a). Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., nr 907 z późn. zm.), iż umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną
zawarte w dniu 29 października 2015r. Wynik postępowania został przesłany w formie faksu, który niezwłocznie
został potwierdzony w formie pisemnej.
Dziękując za złożenie ofert w przedmiotowym postępowaniu, zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach
o udzielenie zamówienia publicznego.
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