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Elbląg dnia 19.07.2022r. 

 

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA 

 

Wykonawcy ubiegający się o zamówienia publiczne 

 

INFORMACJA o wynikach postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z 

przepisami art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z 

późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp., poniżej 215 000 Euro na dostawy leku Benralizumab w ramach programu 

lekowego leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej. 

Nr sprawy: ZP/14/2022. 

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu ul. Komeńskiego 35 działając na podstawie art. 253 ust. 1 uPzp, zawiadamia, że 

w wyniku postępowania prowadzonego trybem podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami art. 275 pkt. 1) ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) poniżej 215 000 Euro na 

dostawy leku Benralizumab w ramach programu lekowego leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej, Nr 

sprawy: ZP/14/2022 informuje o dokonanym na podstawie art. 239 ust. 1 uPzp wyborze najkorzystniejszej oferty: 

 

Oferta nr 1 
AstraZeneca Kft., Aliz utca 4. B.ep, 1117 Budapest 
NIP: PL5263446902 
Kwota netto: 198 924,90 zł 
Kwota brutto: 214 838,89 zł 
 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

Oferta nr 1 
AstraZeneca Kft., Aliz utca 4. B.ep, 1117 Budapest 
NIP: PL5263446902 
Kwota netto: 198 924,90 zł 
Kwota brutto: 214 838,89 zł 
Kryterium – cena [C] 

214 838,89 x 100,00 / 214 838,89 = 100,00 

 

Oferty odrzucone: 

Brak 

 

Podpisanie umowy: 

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie art. 308 ust.2 uPzp, w 

powiązaniu z art. 308 ust. 3 pkt. 1) lit. a) ustawy Pzp bez zachowania terminu 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 513-516 uPzp, w terminie 5 dni od 

dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
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