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!v,19t<cja 
Zespolu opieki Zdrowotnej w olawie, zgodnie z art. 92 ust.1 uslpublicznych (zpo2n. zm.), oglasza i.ozstriygniqr:ier przetargu nieogranrcz

()GLOSZENIE 
I

Dostawa lek6w
znak s;prawy ZOZIDZ7 lpNl 1 17'.

sa sp, z o.o.ul. 17, OO _203 Warsz:awaue .. ii7 873.90 zlLic rium: cena _ 90

ltff ych kryteriach- 5,

t-qczni za pod wzglqderm ocenianych parametrow. oferta

Zadanie nr 15sa sp.
uf ' 17, rszawaCe :51
Lic rium
Liczba pkt w teriach _ 5,
Oferta najkor wzglqdem ocenianyc;h parametrow. Ofertaf-qcznie iloSc

Zadanie nr 24sa sp. z o.o.ul. 17,00 _203 WarszawaCe .742,36 zlLic rium: cena _ 90
Liczba pkt w teriach _ b,
Oferta najkor wzglgdern ocentanycn parametrow. Ofertatqcznie iloSc

Zadanie nr 34
Sanofi- Aventis Sp. z o,o.
uf . 17, OO _203 Wars;zawaCe : i 590 684,48 zlLic rium: cena _ 90
Liczba
Oferta Ych kryteriach'- 5,

Lqczni 
za pod wzglgdenr ocenianych parametr6w. oferta spetn

Zadanie nr 57
Sanofi- Aventis Sp. z o.o.
ul. 17,00 -203 WarszawaCe .3296,7021
Lic rium: cena _ 90
Ll9zba pkt w pozostalych kryteriach_ 5,

9i:t". nSjkg.zlgtnlejsza pod wzgrgdem ocenianych parametrow. oferta sperntqcznie iloSi okt. 95

Asklepios S.A.
uf. Hubska 44,50-SO2 Wroclaw
Cena oferty brutto: 60 g60,16 zl

Dyrektor - +48 (71 ) 301 -t 3-l 3
Z-ca dyrektora - +48 (7 I ) 30 | -l 3_ I4
Pielegniarka naczelna - +49 (7 | ) 301 _l 3_9 |
Lentrata - +48 (7 | ) l0l _13_00

Ksiggowodi - +48 (71) 301-t3_t9
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 3Crt-t3-16
Organizacjai Ztrztldzanie - +4g (7 | ) 30 I _ t3_l 5

ISO 9001:2008

- _zoz_olawa @zozolawa. wroc. pl
07.08.2017r.

z dnia 29 styczrria 2OO4r Prawo zam6wie6
na:

wymagania SI\/VZ

ra wymagania SIWZ

wymagania SlVl/Z

wy,magania SIWZ

wymagania SIWZ

Zant6wienia Publiczne - +4g (71) 313_26_3g
Zaopatrzenie -+48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Sratysryka - +4g (71) 301_13_2g
lnfolmatyk - +48 rlTl) 301-13_28

Zadanie nr 4



Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul, K. K.Baczyriskiego J

55-200 Olawa
REGON: 000306816 NIp: 912_16_50_658

zc

tel,: +48 (71) 301-13-11 lax": +48 (71) 301-13-12
Liczba pkt w kryterium: cena _ 7g,S.1

wa,wroc.pl

jum

Liczba pkt w pozostalych kryteriacn__ t O
Lqcznie iloSi pkt. 95,51
PGF Urtica Sp. z o.o.
uf. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroclaw
Cena oferty brutto: 60 g60,16 zl
Liczba pkt w kryterium: cena _75,51
Liczba pkt w pozostalych kryteria<jn_ I O,
Lqcznte ito6c pkt. 95,51
Konsorcjum Firm:
Farmacol S.A. i Farmacol-Logistyka Sp. zo.o.
ul. Rzepakowa 2,40-541 Kat;,vic;
Cena oferty brutto: 77 9g9,60 zl
Liczba pkt w kryterium. cena _ 59
Liczba pkt w pozostalych kryteriach_ .10

Lqcznte iloSc pkt 69

lV. Ofertv odrzucone

Dyrektor - +48 (71) 30t-t3-13
Z-ca dyrekrora - +48 (7 | ) 30 | -13_ I4
Pielggniarka naczelna - *49 (71 ) 301_13-91
Lentrata - +48 (71 ) l0l-13_00

wniesione w wymaganej kwocie.

55, 58, 59, 62 na poclstawie art 93 ust 1 pkt .l
Ustzrwy Pzp - nie ',zlo2ono zadnej oferty

UWAGAI! Rozstrzygniqcie postqpowania w zakresier pozostalvch zadan re c9tosZone w pozniejszym terminie
zamawiaiqcy podpisze umow* w sprawie rearizac.ii ::am6wienia zgodnie z 94 Ustawy Pzp

Opieki Zdrowotnej w Olawie

Ie,,k. med. Andntej Dronsejla

KsiggowoSi - +48 (71) 301-t3-t9
Kadry - +48(7t ) 3rll-13_25
Place - +48 (71 ) 30t -13-16
Organizaclai Zi.rz4dzanie - +4g (71) 301_13_15

00'l-ychy- Czlonek Konsorcjum
Tychy- Czlonek Konsorcjum

Zanr6wienia Publiczne - +49 (71 ) 3 13_26_3g
Zac4tatrzente - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Sratystyka - +4g (71 ) 301 _13_2E

Informatyk - +48 (71) 301-13-28

Zadanie nr 25, 37, 49.
niepodlegajqcej odrzucen iu.

rned. Andrzej Dronsejko


