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Poznań, dnia 25.02.2020 r. 
SR/XV-270-3(20)-EFK/20 
 
 
Dotyczy: post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadz onego w trybie przetargu 
nieograniczonego na sukcesywn ą dostaw ę leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei  
w Poznaniu  
SR/XV-270-3-EFK/20 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 
 
 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2019 poz. 1843) Zamawiaj ący informuje, i ż dokonał wyboru ofert najkorzystniejszych : 

 
PAKIET nr 1 

Konsorcjum: Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 1 20, 54-613 Wrocław  
i Polska Grupa Farmaceutyczna S. A., ul. Zb ąszyńska 3, 91-342 Łód ź 

cena netto: 77 579,91  zł 
cena brutto: 83 845,15 zł 

(słownie brutto: osiemdziesi ąt trzy tysi ące osiemset czterdzie ści pi ęć złotych pi ętnaście 
groszy) 

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  
 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 

Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Farmacol-Logistyka  
Sp. z o. o., ul. Szopienicka 
77, 40-431 Katowice 

cena netto: 77 925,70 zł 
cena brutto: 84 213,83 zł 

Cena: 99,56 pkt 
 
 
 

Salus International  
Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto: 81 733,98 zł 
cena brutto: 88 332,10 zł 

Cena: 94,92 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 1 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 1 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 2 
Lek S. A. 

ul. Podlipie 16 
95-010 Stryków 

cena netto:  37 500,00 zł 
cena brutto:  40 500,00 zł 

(słownie brutto: czterdzie ści tysi ęcy pi ęćset złotych) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
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Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 

Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Konsorcjum: Urtica  
Sp. z o. o., ul. 
Krzemieniecka 120, 54-613 
Wrocław i Polska Grupa 
Farmaceutyczna S. A., ul. 
Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

cena netto: 39 283,00 zł 
cena brutto: 42 425,64 zł 

Cena: 95,46 pkt 
 
 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 2 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 2 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 3 
Konsorcjum: Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 1 20, 54-613 Wrocław  
i Polska Grupa Farmaceutyczna S. A., ul. Zb ąszyńska 3, 91-342 Łód ź 

cena netto: 8 500,00 zł 
cena brutto: 9 180,00 zł 

(słownie brutto:dziewi ęć tysi ęcy sto osiemdziesi ąt złotych) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 

Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Farmacol-Logistyka  
Sp. z o. o., ul. Szopienicka 
77, 40-431 Katowice 

cena netto: 8 500,20 zł 
cena brutto: 9 180,22 zł 

Cena: 99,99 pkt 
 
 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 3 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 3 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 4 
Konsorcjum: Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 1 20, 54-613 Wrocław  
i Polska Grupa Farmaceutyczna S. A., ul. Zb ąszyńska 3, 91-342 Łód ź 

cena netto:  13 594,00 zł 
cena brutto:  14 681,52 zł 

(słownie brutto: czterna ście tysi ęcy sze śćset osiemdziesi ąt jeden złotych pi ęćdziesi ąt dwa 
grosze) 

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  
 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. 
Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 4. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 4 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 4 nie odrzucono żadnej oferty. 
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PAKIET nr 5 

Konsorcjum: Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 1 20, 54-613 Wrocław  
i Polska Grupa Farmaceutyczna S. A., ul. Zb ąszyńska 3, 91-342 Łód ź 

cena netto:  14 949,40 zł 
cena brutto:  16 145,35 zł 

(słownie brutto: szesna ście tysi ęcy sto czterdzie ści pi ęć złotych trzydzie ści pi ęć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. 
Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 5. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 5 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 5 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 6 
Konsorcjum: Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 1 20, 54-613 Wrocław  
i Polska Grupa Farmaceutyczna S. A., ul. Zb ąszyńska 3, 91-342 Łód ź 

cena netto: 21 000,00 zł 
cena brutto: 22 680,00 zł 

(słownie brutto: dwadzie ścia dwa tysi ące sześćset osiemdziesi ąt złotych) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 

Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Farmacol-Logistyka  
Sp. z o. o., ul. Szopienicka 
77, 40-431 Katowice 

cena netto: 23 420,00 zł 
cena brutto: 25 293,60 zł 

Cena: 89,67 pkt 
 
 
 

Asclepios S. A., ul. Hubska 
44, 50-502 Wrocław 

cena netto: 22 710,00 zł 
cena brutto: 24 526,80 zł 

Cena: 92,47 pkt 

Salus International  
Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto: 23 550,00 zł 
cena brutto: 25 434,00 zł 

Cena: 89,17 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 6 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 6 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 7 
Konsorcjum: Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 1 20, 54-613 Wrocław  
i Polska Grupa Farmaceutyczna S. A., ul. Zb ąszyńska 3, 91-342 Łód ź 

cena netto:  32 563,80 zł 
cena brutto:  35 168,90 zł 

(słownie brutto: trzydzie ści pi ęć tysi ęcy sto sze śćdziesi ąt osiem złotych dziewi ęćdziesi ąt 
groszy) 

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  
 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
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Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. 
Jest to jedyna oferta złożona do pakietu nr 7. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 7 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 7 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 9 
Asclepios S. A. 
ul. Hubska 44 

50-502 Wrocław 
cena netto: 44 320,00 zł 
cena brutto: 47 865,60 zł 

(słownie brutto: czterdzie ści siedem tysi ęcy osiemset sze śćdziesi ąt pięć złotych sze śćdziesi ąt 
groszy) 

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  
 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 

Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Farmacol-Logistyka  
Sp. z o. o., ul. Szopienicka 
77, 40-431 Katowice 

cena netto: 46 028,00 zł 
cena brutto: 49 710,24 zł 

Cena: 96,29 pkt 
 
 
 

Salus International  
Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto: 46 718,00 zł 
cena brutto: 50 455,44 zł 

Cena: 94,87 pkt 

Konsorcjum: Urtica  
Sp. z o. o., ul. 
Krzemieniecka 120, 54-613 
Wrocław i Polska Grupa 
Farmaceutyczna S. A., ul. 
Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

cena netto: 45 874,00 zł 
cena brutto: 49 543,92 zł 

Cena: 96,61 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 9 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 9 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 10 
Farmacol-Logistyka Sp. z o. o. 

ul. Szopienicka 77 
40-431 Katowice 

cena netto: 10 600,00 zł 
cena brutto: 11 448,00 zł 

(słownie brutto: jedena ście tysi ęcy czterysta czterdzie ści osiem złotych) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
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Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Asclepios S. A., ul. Hubska 
44, 50-502 Wrocław 

cena netto: 10 812,00 zł 
cena brutto: 11 676,96 zł 

Cena: 98,04 pkt 

Salus International  
Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto: 10 759,00 zł 
cena brutto: 11 619,72 zł 

Cena: 98,52 pkt 

Konsorcjum: Urtica  
Sp. z o. o., ul. 
Krzemieniecka 120, 54-613 
Wrocław i Polska Grupa 
Farmaceutyczna S. A., ul. 
Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

cena netto: 10 600,15 zł 
cena brutto: 11 448,16 zł 

Cena: 99,99 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 10 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 10 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 11 
Salus International Sp. z o. o. 

ul. Pułaskiego 9 
40-273 Katowice 

cena netto: 8 700,00 zł 
cena brutto: 9 396,00 zł 

(słownie brutto: dziewi ęć tysi ęcy trzysta dziewi ęćdziesi ąt sześć złotych) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 
 

Oferent  Zaoferowana cena Przyznane punkty  
Asclepios S. A., ul. Hubska 
44, 50-502 Wrocław 

cena netto: 9 045,00 zł 
cena brutto: 9 768,60 zł 

Cena: 96,18 pkt 

Konsorcjum: Urtica  
Sp. z o. o., ul. 
Krzemieniecka 120, 54-613 
Wrocław i Polska Grupa 
Farmaceutyczna S. A., ul. 
Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

cena netto: 8 730,00 zł 
cena brutto: 9 428,40 zł 

Cena: 99,66 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 11 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 11 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 12 
Konsorcjum: Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 1 20, 54-613 Wrocław  
i Polska Grupa Farmaceutyczna S. A., ul. Zb ąszyńska 3, 91-342 Łód ź 

cena netto: 3 716,20 zł 
cena brutto: 4 013,50 zł 

(słownie brutto: cztery tysi ące trzyna ście złotych pi ęćdziesi ąt groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
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Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 

Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Lek S. A., ul. Podlipie 16, 
95-010 Stryków 

cena netto: 6 500,00 zł 
cena brutto: 7 020,00 zł 

Cena: 57,17 pkt 
 
 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 12 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 12 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 13 
Aesculap Chifa Sp. z o. o. 

ul. Tysi ąclecia 14 
64-300 Nowy Tomy śl 

cena netto: 1 860,00 zł 
cena brutto: 2 008,80 zł 

(słownie brutto: dwa tysi ące osiem złotych osiemdziesi ąt groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt  

 
Punkty zostały wyliczone zgodnie z wzorami podanymi  w Rozdziale XIV SIWZ. 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Informacja o zło żonych ofertach konkurencyjnych i przyznanych punkta ch ofert 
konkurencyjnych:  
 
 

Oferent  Zaoferowana cena  Przyznane punkty  
Konsorcjum: Urtica  
Sp. z o. o., ul. 
Krzemieniecka 120, 54-613 
Wrocław i Polska Grupa 
Farmaceutyczna S. A., ul. 
Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

cena netto: 1 875,00 zł 
cena brutto: 2 025,00 zł 

Cena: 99,20 pkt 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 13 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 13 nie odrzucono żadnej oferty. 
 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. 2019 poz. 1843):  
Zamawiaj ący zawiera umow ę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrze żeniem art. 183,  
w terminie: nie krótszym ni ż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, je żeli zawiadomienie to zostało przesłane przy u życiu środków 
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – je żeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku 
zamówie ń, których warto ść jest mniejsza ni ż kwoty okre ślone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8. 
oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843): 
Zamawiaj ący mo że zawrzeć umow ę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów,  
o których mowa w ust. 1, je żeli: w post ępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu 
przetargu nieograniczonego zło żono tylko jedn ą ofert ę. 
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Stosowne ogłoszenie o wynikach postępowania ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego 
www.raszeja.poznan.pl. 

 
 

Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-3(20)-EFK/20 na adres 
efilipiak@raszeja.poznan.pl. 

 
 

 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. 
1/ strona internetowa 
1/ a/a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


