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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  

przetargu nieograniczonego  na dostawę kontrastów z podziałem na 22 zadania; postępowanie  

znak: PN 72/22.   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA NR: 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22  

    Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (TJ Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami, zwana w dalszej części 

ustawą PZP), Zamawiający informuej, że w postępowaniu nr PN 72/22, jako najkorzystniejsza 

została wybrana oferta Wykonawcy w zakresie:   

ZADANIE  5  
Najkorzystniejsza Oferta:  ASCLEPIOS  S.A.   50-502 Wrocław ul. Hubska 44  z ceną oferty brutto  
7 522,96 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy. Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną ilość 100 
pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  6  
Najkorzystniejsza Oferta: ASCLEPIOS  S.A.  50-502 Wrocław ul. Hubska 44   z ceną oferty brutto 
90 078,91 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną ilość 100 
pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  7  
Najkorzystniejsza Oferta:  ASCLEPIOS  S.A.  50-502 Wrocław ul. Hubska 44   z ceną oferty brutto 
90 848,30 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną ilość 100 
pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  8  
Najkorzystniejsza Oferta: ASCLEPIOS  S.A.  50-502 Wrocław ul. Hubska 44 z ceną oferty brutto 
140 400,00 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną ilość 100 
pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  9  
Najkorzystniejsza Oferta:  URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 z ceną oferty 
brutto 97 977,60 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną  
ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  10  
Najkorzystniejsza Oferta:  URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 27 108,00 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
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otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt.  
Oferta  złożona przez Wykonawcę FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. 40-431 Katowice  
ul. Szopienicka 77 z ceną oferty brutto  27 250,56 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy   
–  uzyskała łączną  ilość 99,48 pkt.,  w tym  za kryterium cena 97,48 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  11  
Najkorzystniejsza Oferta:  URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 54 108,00 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt.  
Oferta złożona przez Wykonawcę FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. 40-431 Katowice  
ul. Szopienicka 77 z ceną oferty brutto 54 486,00 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy   
–  uzyskała łączną  ilość 99,32 pkt.,  w tym  za kryterium cena 97,48 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 

ZADANIE  13  
Najkorzystniejsza Oferta: URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 34 628,58 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt.  
Oferta złożona przez Wykonawcę FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. 40-431 Katowice  
ul. Szopienicka 77 z ceną oferty brutto 34 887,78 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy   
–  uzyskała łączną  ilość 99,27 pkt.,  w tym  za kryterium cena 97,27 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  14  
Najkorzystniejsza Oferta: URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 1 563,41 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt.  
Oferta złożona przez Wykonawcę FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. 40-431 Katowice  
ul. Szopienicka 77 z ceną oferty brutto 1 565,30 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy   
–  uzyskała łączną  ilość 99,88 pkt.,  w tym  za kryterium cena 97,88 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 

ZADANIE  15  
Najkorzystniejsza Oferta:  URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 3 704,29 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt.  
Oferta złożona przez Wykonawcę FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. 40-431 Katowice  
ul. Szopienicka 77 z ceną oferty brutto 3 705,05 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy   



–  uzyskała łączną  ilość 99,97 pkt.,  w tym  za kryterium cena 97,97 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  16  
Najkorzystniejsza Oferta: URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 20 054,19 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt.  
Oferta złożona przez Wykonawcę FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. 40-431 Katowice  
ul. Szopienicka 77 z ceną oferty brutto 20 157,98 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy   
–  uzyskała łączną  ilość 99,49 pkt.,  w tym  za kryterium cena 97,49 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 

ZADANIE  17  
Najkorzystniejsza Oferta: URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 7 500,60 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  18 
Najkorzystniejsza Oferta: URTICA  Sp. z o.o.   54-613 Wrocław   ul. Krzemieniecka 120  z ceną 
oferty brutto 799,96 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  19  
Najkorzystniejsza Oferta:  DELFARMA  Sp. z o.o.   91-222 Łódź  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 
111 z ceną oferty brutto 2 313,90 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
Oferta złożona przez Wykonawcę  URTICA Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z 
ceną oferty brutto 2 332,58 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy – uzyskała łączną ilość 
99,21 pkt., w tym za kryterium cena 97,21 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
Oferta złożona przez Wykonawcę FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o. 40-431 Katowice ul. 
Szopienicka 77 z ceną oferty brutto 2 344,68 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy  –  
uzyskała łączną  ilość 98,71 pkt.,  w tym  za kryterium cena 96,71 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  20 
Najkorzystniejsza Oferta: ALTERIS S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice z ceną oferty brutto 
5 832,00 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną 
ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt 
Oferta złożona przez Wykonawcę  POLCORE Sp. z o.o., 25-562 Kielce, ul. Peryferyjna 15  z ceną 
oferty brutto 7 678,80 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy – uzyskała łączną ilość 76,43 
pkt., w tym za kryterium cena 74,43 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 



Oferta złożona przez Wykonawcę  ASCLEPIOS S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44  z ceną 
oferty brutto 11 945,88 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy – uzyskała łączną ilość 49,84  
pkt., w tym za kryterium cena 47,84 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 
ZADANIE  21  
Najkorzystniejsza Oferta: Konsorcjum Firm: NETTLE S.A. i BAYER Sp. z o.o. 
NETTLE S.A. (Lider Konsorcjum) ul. Hubska 44, 50–502 Wrocław i   BAYER  Sp. z o.o. 
(Uczestnik Konsorcjum) Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa  z ceną oferty brutto 
173 426,40 zł  i terminem dostawy 2 dni robocze.  Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną 
ilość 99 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 1 pkt. 
 
ZADANIE  22  
Najkorzystniejsza Oferta:  ALTERIS S.A., ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice z ceną oferty brutto  
15 066,00 zł  i terminem dostawy 1  dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy otrzymała łączną 
ilość 100 pkt., w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt 
Oferta złożona przez Wykonawcę NTM-MED. S.C., 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Wyszyńskiego 154 

B/1 z ceną oferty brutto 16 708,68 zł i terminem dostawy 2 dni robocze. Oferta tego Wykonawcy 
otrzymała łączną ilość 89,37 pkt., w tym za kryterium cena – 88,37 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 1 pkt 
Oferta złożona przez Wykonawcę  ASCLEPIOS S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44  z ceną 
oferty brutto 15 756,12 zł  i terminem dostawy 1 dzień roboczy – uzyskała łączną ilość 95,70  
pkt., w tym za kryterium cena 93,70 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
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