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zar,viad omięnie o wyborze n ai korzystniei szei ofertv

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. l ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z 202I r. poz. II29
z póżn. zm.), zwanej dalej Pzp; w imieniu ,,Szpitala Powiatowego we Wrześni" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na ,,Zakup i dostawę leków i medykamentów -

powtórka" wybrane zostĄ oferty:

Pakiet nr 1

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,40-ż73 Katowice

Pakiet nr 2
Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40,273 Katowice

Pakiet nr 3
Farmacol Logistyka Sp. z o,o., ul, Szopienicka77,40,43I Katowice

Pakiet nr 9
Salus International Sp. z o.o,, ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowicę

Uzasadnienie wyboru ofert:
Oferta zostńawybrana jako najkorrystniejszana podstawie kryteriów (oceny ofert) określonych w SWZ . Nie
podlega odrzuceniu na podstawie przesłanek wymienionych w art. żż6 ust. l ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U . z 202I L poz. II29 z póżn. zm.).

le i porównania złożonych ofert dla pakietreszczen na un

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt.
w kryterium

cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

J Salus International Sp, z o.o., ul.
Pułaskiego 9, 40-ż73 Katowicę 60 40 100

Streszczenie oceny i porównania złożonych ol'ert dla pakietu nr ,,

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt.
w kryterium

cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

J Salus International Sp. z o,o,, ul,
Pułaskiego 9, 40 -ż7 3 Katowice 60 40 100
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Streszczenie oceny i porównania zlożonych ofert dla pakietu n 3

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt.

w kryterium
cena

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

1 Farmacol LogisĘka Sp. z o.o,, ul.
Szopienicka 77, 40-431 Katowice 60 40 100

ż ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44,

50-502 Wrocław 58,ż0 40 98,ż0

Streszczenie oceny i wnanla ofert dla tunr9

Numer
oferty

Nazwa (firmy i adres wykonawcy
Liczba pkt.

w kryterium
c€na

Liczba pkt. w
kryterium

termin dostawy
Razem

)J Salus International Sp, z o.o,, ul.
Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 60 40 100

Jednocześnie działąąc na podstawie art,254 pkt. 2 ustawy Pzp; informuję o unieważnięniu postępowania dla
pakietu nr 4, 5, 6,7,8, I0,

Postępowanie dla pakietu ff 4,5,6,7,8, 10 zostaje uniewaznione na podstawie art.255 pkt. 1 w
związku z art, 259 ustawy Prawo zamówięń publicznych. W postępowaniu nię złozono żadnej oferty,

Na podstawie art. 308 ust. 2 i ust, 3 pkt. 1a ustawy, z dnia 11 wrzęśnia 2019 r. - Prawo zamÓwień
publicznych(Dz.tJ. zż021 r.poz. 1lż9 zpożn. zm.), informuje. ze podpisanie umowy z wyłonionym
Wykonawcą mozliwe będzie po dopełnieniu wszelkiclr forrnalności.
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