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Medim )uiawska 458
Cena o 125,gg zl, Lic : cena _ 88,24Termin
Lqczna 

ticzba Pkt w ostawY - 5

o o , ur Korejowa 3 Bierany wroclawskie, 55-040 KobierzyceJ1 1,19 00 zl, Liczba pkt w kryterium. cena _ 37,66
O:l,tla Liczba pkt w kryterium; termin dostawy _ 10
47,66

Zadanie nr:2
o_o_.,_{ Kolejowa 3 Bietany Wroclawskie, SS_040 Kobierzyce
277,3,76 zl, Liczba pkt w kiyterium: cena'_eO gS
dr,f,i- Liczba pkt w kryterium termin do:;tawy _ tO
90 95

Zadanie nr: 6

o^o. Kolejowa 3 Bielany Wroctawskie, 55_040 Kobierzyce5619 7 zt, Liczba pkt w kiyterirrn. ."nr'_ 80,95dzien Liczba pkt w kryterium: termin dos;tawy _ 10909
Zadanie nr: 8

o o , ur. Korejowa 3 Bierany wroclawskie, 55-040 Kobierzyce
t4314,86 zl, Liczba pkt w kryterium. cena _ 53,96
dzlel_, Llczba pkt w kryterium: termin dostawy _ i0
63.116

ia 14,64-300 Nowy Tomysl
ny Wroclawskie 55-040 Kobierzyce
Kryterium: cena -- g2,22

rium: termin dostalvv _ 5

Zadanie nr: 9

o.o 
-ul-Kolejowa 3 Bielany Wrociawskie. 5S_O4O Kobierzyce8739,Sl zl, Liczba pkt w kiyterrrr. 

""n" 
__ S+,AO

Or,,u:)^ Liczba pkt w kryterium termin Oosr:awy _ t O64 €i0

.7^?o ,,ul Tysiqctecia 14, 64_300 Norvy TomySl
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h
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, v,,,,, Liczba pkt w kryterrum termin dostawy _ .10Lqczn T

ul Koteyowa 3 Bietany Wroclawskie, i,S_040 Kobierzyce
B3 zi Liczba pkt w kiyterium: cena'_iS,Se

,., 
Liczba pkt w kryterium: termin Oostawy _ tO

:q AL, S.A. - Wroclaw, ut. Widna 4 50_54368 w kryterium. 
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; 
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, lg]:, +48 (71) 301_13_12 www,zozotawa,wroc,plvsl rd 41 ; z 46 zt, ltczba pkt w kryterium. cena _ 73,26Termi dni liczba pkt w kryterium: termin dostawy _'5l-qczn TB 26

Zadanie nr: 29
MEDInan- glT_o f.trgowa Sp Zo.o., ut Nredzwredzra 60, 1S_S31 Bialystoxucrir )4,38 zl, Liczba pkt w kryterium: cena _ 5g 07

I;:1 ,l+"'ot 
pkt w kryterium:'termin dosta'wv - 5

Medim 'ulawska 458 0 zno
Cena o / ,gS zl, Liczba m: cena _ 35,87Termin Liczba pkt w kr in dosta,,vy _ !LEczna g7
Zadanie nr: 31

Med AL" S A - Wroclaw, ut Widna 4, S0_S433,33 w kryterium, cena - g6,0g
n^ L yterium: termin dos;tawy _ 10
08

Zadanie nr: 32

Zadanie nr: 36

Med_ycznego ,,CEZAL' S.A. Wroclaw, ul. Widna 4, SO_543
121 ,61 zl, Liczba pkt w kryte um: cen,a _ 87,99
n , Liczba pkt w kryterium: termin dostawy _ 10

Zadanie nr: 39

Zadanie nr: 38

Vledycznego ,,CEZAL" S.A. _ Wroclavy, ul. Widna 4, SO_S43

,18,.36 
zt, Liczba pkt w kryterium: cena _ g7,25

l^ Li..O" pkt w kryterium termin dostawy _ 10

Zadanie nr: 40
ul Kolelowa 3 Bielany Wroclawskie 55_040 Kobierzyce
53 zl, Ltczba pkt w kryterium: cena _ 53,77r Liczba pkt w kryterium: termin doslawy _ .10

lll. Ofertv odrzucone
1 Cent

nr: 1 
ycznego ,,CEZN|L" S.A - \/Vroclaw, ul. Widna 4, 50_543wym :,'jJ"3l'r'"ffiff:"J[?:;_?33:.-J;ff,llffi']j[f #:opinr

2 Henry Kruse sp Zo,o., ur. Korejowa 3 Bierany wroclawskie, 5s-040 Kobrerzyce zpodstawte art. B9 ust 1 pkt 2 treSc oferty nie odpowiada treSci SIWZ. Oferta nie srtefminu wa2noSr:i produktu L'vev' v'vv4 vrqir rd rrle sp
t 

::|ri,[: ,f:ltf:t^o_ ,1o ? ,ut Rydsiera B 01-7e3 \A/a;s2s1ys z zaKresu Zadanie n^rsDu z_duanl(, npkt 2 wykonawca nie potwrerdzd w;ymaganycn prz z.rr*irri""no o"r.r",ro,,,lstqzenta aktywnr:g6 chloru 'l 0ooppm *iori*nrr" rohnnzrm arc> ',rtt,, ^^r-i^r,_, _

w zaKresle stgze'nia, spektrum dziaranta i konfekclonowania p3rnmiacr ni^ ^^^,,:^;oostacr iahlotlzi TaAq^i^ h-. .E -^ .-postacl tabletki. Zadanie nr:25 na podstawl" ,rt.,Ag ;.if ottj)\rcktor.-18(7l)j0|-|'l-|.lL..i.^,-'.,.:1
- rao(/riur_t-r_t,+ Kadrl,_+4g(71)301-13-25
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