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Wrocław, dnia 07.03.2022r. 

 

dotyczy: PN 11/22 – dostawa  płynów infuzyjnych i szczepionek 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ,odrzuceniu ofert i unieważnieniu zadania 

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2019r., poz. 2019 z późn. zm., zwana w dalszej części ustawą PZP), Zamawiający informuje,  

że w postępowaniu nr PN 11/22, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy  

w zakresie: 

ZADANIA 1 – Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyś z ceną oferty brutto 
8 413,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 2 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

421,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
457,92 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  91,98 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt 
2) Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
475,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  88,64 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 3 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 8 910,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto  
9 072,00 zł Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  98,21 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 

 
ZADANIA 4 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 15 379,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  



16 070,40 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  95,70 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt 
 
2)Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto  
16 416,00 zł Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  93,68 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 5 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

5 529,60 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
6 480,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  85,33 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
2) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
7 473,60 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  73,99 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 6- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 9 720,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 7- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 129,60 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 8- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 1 831,68 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 9- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 16 480,80 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 10- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 55 404,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 11 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

1 857,60 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 



1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
2 289,60 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  81,13 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 12 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

6 318,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
7 063,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  89,45 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 13 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 17 280,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
20 736,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  83,33 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 14 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 6 868,80 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
8 035,20 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  85,48 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 15 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 68 688,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
80 352,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  85,48 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 16 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 14 688,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
18 489,60 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  79,44 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 17 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 11 448,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną  oferty brutto  



11 610,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  98,60 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
2)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
13 392,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  85,48 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 18 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

351,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 19 - Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną oferty brutto 

11 944,80 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 20 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

3 456,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
3 672,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  89,45 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
2)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
4 212,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  82,05 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 21 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 4 860,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
5 481,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  88,67 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 22 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 11 664,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną  oferty brutto  
12 312,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  94,74 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
2)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
13 154,40 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  88,67 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 23 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

1 652,40 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 



1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
1 892,16 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  87,33 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
2)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
2 332,80 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  70,83 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 24 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 1 831,68 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną  oferty brutto  
2 185,92 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  83,79 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 25 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

2 138,40 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
2 721,60 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  78,57 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 26- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 703,08 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 27 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

583,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
622,08 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  93,75 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 28 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 10 692,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
11 793,60 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  90,66 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 29 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 11 016,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 



1) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
12 052,80 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  91,40 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 

 
 
ZADANIA 30 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 17 755,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
20 088,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  91,40 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 31 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 26 352,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną  oferty brutto  
27 432,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  96,06 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
2) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
37 584,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  70,11 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 32 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 19 483,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną  oferty brutto  
20 196,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  96,47 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
2) Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
21 621,60 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  90,11 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 33 – Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną 
oferty brutto 33 048,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert 
cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
36 158,40 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  91,40 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
2)Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną  oferty brutto  
36 936,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  89,47 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 34 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

37 260,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 



W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
44 388,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  83,94 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
2)Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną  oferty brutto  
50 220,00 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  74,19 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-
100 pkt. 
 
ZADANIA 35 -Baxter Polska Sp. z o. o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa z ceną oferty brutto 

3 834,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty brutto 
9 358,20 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość  40,97 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 36- Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa z ceną oferty 
brutto 1 533,60 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 
100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 37- GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189,60-322 Poznań z ceną oferty brutto 
1 746,04 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 38- GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189,60-322 Poznań z ceną oferty brutto 
434 ,89 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 39- GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189,60-322 Poznań z ceną oferty brutto 
103,92 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 40 –  Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty brutto 

88,80 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań z ceną  oferty brutto  
148,41 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 59,83 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 41 –  GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań z ceną oferty brutto 

644,26 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty.  
Oferta odrzucona: 
1)Oferta złożona przez Wykonawcę Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną  
oferty brutto  
650,99 zł  została odrzucona. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP Zamawiający odrzuca 
ofertę, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 



Skład zaoferowanych przez Wykonawcę szczepionek jest niezgodny z opisem Zamawiającego  tj.: 
Zamawiający wymagał szczepionki, która w jednej dawce 0,5 ml zawiera antygeny Bordetella 
pertussis w ilości: toksoid krztuścowy 8 mcg, hemaglutynina włókienkowa 8 mcg i pertaktyna 2,5 
mcg. Natomiast Wykonawca zaoferował szczepionkę, która  zawiera 2,5 mcg toksoidu 
krztuścowego, 5 mcg hemaglutyniny włókienkowej i 3 mcg pertaktyny. 

 
 
ZADANIA 42 –  GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań z ceną oferty brutto 

299,93 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty.  
Oferta odrzucona: 
1)Oferta złożona przez Wykonawcę Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną  
oferty brutto 335,99 zł  została odrzucona. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP Zamawiający 
odrzuca ofertę, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
Skład zaoferowanych przez Wykonawcę szczepionek jest niezgodny z opisem Zamawiającego  tj: 
Zamawiający wymagał szczepionki, która w jednej dawce 0,5 ml zawiera antygeny Bordetella 
pertussis w ilości: toksoid krztuścowy 8 mcg, hemaglutynina włókienkowa 8 mcg i pertaktyna 2,5 
mcg. Natomiast Wykonawca zaoferował szczepionkę zawiera 2,5 mcg toksoidu krztuścowego, 5 
mcg hemaglutyniny włókienkowej i 3 mcg pertaktyny. 

 
 
ZADANIA 43 –  GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań z ceną  oferty brutto  

622,11 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. 
Oferta odrzucona: 
1)Oferta złożona przez Wykonawcę Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną  
oferty brutto 557,99 zł  została odrzucona. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP Zamawiający 
odrzuca ofertę, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
Skład zaoferowanych przez Wykonawcę szczepionek jest niezgodny z opisem Zamawiającego tj: 
Zamawiający wymagał szczepionki, która  po przygotowaniu zawiera w jednej dawce nie mniej niż 
30 j.m. toksoidu błoniczego oraz 10 mikrogramów polisacharydu Haemophilus influenzae typ b. 
Natomiast Wykonawca zaoferował szczepionkę z zawartością w jednej dawce nie mniej niż 20 j.m. 
toksoidu błoniczego oraz 12 mikrogramów polisacharydu Haemophilus influenzae typ b.  
 
ZADANIA 44 –  GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań z ceną oferty brutto 

400,17 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty.  
1) Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 z ceną oferty brutto  
408,01 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 98,08 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 45- GSK Serwices Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189,60-322 Poznań z ceną oferty brutto 
199,37 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 46 

Oferta odrzucona: 



Oferta złożona przez Wykonawcę GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189,60-322 Poznań  z 
ceną  oferty brutto 944,49 zł  została odrzucona. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy PZP 
Zamawiający odrzuca ofertę, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 
Zamawiający wymagał przedmiot zamówienia w dawce 1 ml natomiast Wykonawca zaoferował  
przedmiot zamówienia w dawce 1,5 ml. 
Na podstawie Art.255 pkt 2 Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 46, 
wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu. 
 
ZADANIA 48- GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189,60-322 Poznań z ceną oferty brutto 
438,13 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 50 –  Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty brutto 

2 819,93 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Profarm PS Sp. z o. o., ul. Słoneczna 96,05-500 Stara Iwiczna z ceną  oferty brutto  
2 825,77 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 99,79 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 51 –  Profarm PS Sp. z o. o., ul. Słoneczna 96,05-500 Stara Iwiczna z ceną oferty brutto 

2  513,57 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną  oferty brutto  
2 710,30  zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 99,79 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 

ZADANIA 52 –  Profarm PS Sp. z o. o., ul. Słoneczna 96,05-500 Stara Iwiczna z ceną oferty brutto 

3 083,67 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1) Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną  oferty brutto  
3 325,05  zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 92,74 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 53 –  Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty brutto 

241 ,94 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Profarm PS Sp. z o. o., ul. Słoneczna 96,05-500 Stara Iwiczna z ceną  oferty brutto  
243,43 zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 99,39 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 54 –  Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty brutto 

260,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 55 –  Profarm PS Sp. z o. o., ul. Słoneczna 96,05-500 Stara Iwiczna z ceną oferty brutto 

3 856,57 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 



pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 2 oferty. Pozostałe oferty uzyskały: 
1)Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną  oferty brutto  
3 863,54  zł . Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 99,82 pkt., w  kryterium oceny  ofert -cena-100 
pkt. 
 
ZADANIA 56 –  Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty brutto 

557,99 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 

 
ZADANIA 58- GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189,60-322 Poznań z ceną oferty brutto 
1 587,60 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę 
 

ZADANIA 59 –  Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty brutto 

2 050,00 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 60 –  Salus  International Sp. z o.o.  40-273 Katowice ul. Pułaskiego  9  z ceną oferty 
brutto 12 815,82 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  
– 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 
ZADANIA 61- GSK Serwices Sp. z o.o., ul.Grunwaldzka 189,60-322 Poznań z ceną oferty brutto 
6 997,10 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 
pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
 

ZADANIA 62 –  Urtica Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty brutto 

617 ,22 zł. Oferta tego Wykonawcy uzyskała ilość 100 pkt. w kryterium oceny ofert cena  – 100 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 1 ofertę. 
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