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Grojec, 01.09.2020 r.

PZOL.ZP.262a.4.2020

Informacja o wyborze oferty na dostawę
„]eków dla pacjentów PZOL w Grojcu".
Podstawa Prawna: art.92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych.

Pełnanazwazamawiającego:
Powiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w Grojcu
Al. Ogrodowa 1
32-615 Grojec
Tel. 33/8428-136 fax. 33/8428-903

Postępowanie o udzie]enie zamówienia publicznego na dostawę ]eków
przeprowadzono w trybie: przetargu nieograniczonego
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono:
-w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 575126-N-2020 w dniu 17.08.2020 r.
-na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.08.2020 r.
-na stronie intemetowej w dniu 17.08.2020 r.

PZOL

w

Grojcu

informuje,

że

w

wyniku

przeprowadzonego

postępowania

przetargowego, zostały złożone następujące oferty tj :

PAKIET I
Nazwa i adres firmy

1. NEUCASA
ul. Forteczna 35-37,
87-100 Toruń

PAKIET 11
Nazwa i adres firmy

1. NEUCASA
ul. Forteczna 35137,
87-100 Toruń

KJyteriawyboruofertzgodniezSIWZ:
a) nainiższa cena
b) termin dostawy

-60 pkt
140 pkt

Ilość

Ilość

Łączna ilość

punktów wklyteriumCena

punktów wkryteriumtemindostaw

punktów

60

40

100

llość

Ilość

Łączna ilość

punktów wkryteriumCena

punktów wkryteriumtelmindostawy

punktów

60

40

100

Pakiet I
Wybrano ofertę Firmy: NEUCA SA ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, ponieważ została
złożona tylko jedna oferta oraz oferta na PAKIET 1 otrzymała w kryterium oceny ofeil 100

pkt, a także Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz.1843
ze zm) oraz w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet 11
Wybrano ofertę Firmy: NEUCA SA ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń, ponieważ została
złożona tylko jedna oferta oraz oferta na PAKIET 11 otrzymała w kryterium oceny ofert 100
pkt, a także Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 20]9 r., poz.1843
ze zm) oraz w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia.

Oferty odrzucone-brak
Oferenci wykluczeni -brak
Z wybranym Wykonawcą na Pakiet 1 i Pakiet 11 zostanie zawarta umowa zgodnie z art.94
ust.2 pkt 1 lit.a) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

lek. ined.

ria Wilgus

