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                                                                                                                         Nr sprawy 172/ZP/16 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej 30 000 euro, nie przekraczającej 209 000 euro na dostawę produktów farmaceutycznych  dla 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. 

 
I. Na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 

Publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego 

ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 

zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łączną punktację.  

 

Nr 
pa
kie
tu 

Siedziby i adres 
wykonawców, 

którzy złożyli oferty 

Najkorzystniejsza 
oferta – siedziba  

i adres wykonawcy 
Uzasadnienie wyboru Streszczenie oceny 

Porównanie 
ofert, 

punktacja 
przyznana 
ofertom, w 

każdym 
kryterium 

oceny ofert 

Łączna 
punkt
acja 

1 

 Konsorcjum:      
Farmacol S.A.  

ul. Rzepakowa 2 , 
 40-541 Katowice                                                      

Farmacol -Logistyka  
Sp. z o.o.  

ul. Rzepakowa 2,  
40-541 Katowice     

 Konsorcjum:      
Farmacol S.A.  

ul. Rzepakowa 2 ,  
40-541 Katowice                                                      

Farmacol -Logistyka 
Sp. z o.o.  

ul. Rzepakowa 2,  
40-541 Katowice     

Ofertę wybrano na 
podstawie kryteriów 

opisanych w SIWZ - oferta 
najkorzystniejsza. 

Wykonawca spełnił warunki 
udziału w postępowaniu, 

oferta nie podlega 
odrzuceniu. 

Kryterium oceny: 
- 60% cena 

-   - 20%  termin 
realizacji reklamacji 

ilościowej 
- 20% termin dostawy 

leku „na ratunek” 

Cena - 60  
Czas realizacji 

reklamacji 
ilościowej  

- 20pkt 
Termin 

dostawy leku 
NA RATUNEK 

- 20pkt 

100.00 

 

Z poważaniem, 

 
 
 
sporządziła: Ewa Grodzicka 
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