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Dotyczy: postepowanio pn. ,,Sukceswna dostawo lek6w no potrzeby funkcjonowonio Wroclowskiego
Centrum Zdrowia" - znok postQpowdnia WCZ/P/D -7/2078

INFORMAOA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zam6wie6 publicznych
(Dz. U. tj. z 2O!7 po?..1579 ze zm.) informujemy, i2 w przedmiotowym postqpowaniu:

w ramach

kietu nr

1

jako najkorzystniejsza zostala wybrana oferta zlo2ona przez:

Konsorcjum firm:
Lider: Urtica Sp. z o.o.
Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroclaw
Czlonek konsorcjum: PGF 5.A.
Ul. Zbqszyiska 3, 9L-t42 L6di
1

-

50,00 pkt.

za kryterium nr 2

-

40,00 pkt.

llosi punkt6w otrzymanych za kryterium nr

llo(i punkt6w otrzymanych

tEczna liczba otrzymanych punkt6w: 100,00 pkt.

uzasadnienie wyboru: wykonawca spelnia wszystkie warunki udzialu w postqpowaniu okreslone w
SIWZ oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta zloiona przez wfw Wykonawcq zostala

podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zostala zloZona.iako jedyna w
ramach pakietu nr 1. Cena oferty mie6ci siq w kwocie jaka Zamawiajqcy przeznaczyl na sfinansowanie
zam6wienia w zakresie Pakietu nr 1.
sporzqdzona prawidlowo

i nie

www. sozoz.w roc. ol

1
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894-24-60-800

w ramach Pakietu nr 2 jako najkorzystnie.jsza zostala wybrana oferta zloiona przez:
Konsorcjum firm:
Lider: Urtica 5p. z o.o.

Ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wroclaw
Czlonek konsorcium: PGF S.A.
Ul. ZbEszyhska 3, 9L-342 L6di
1

-

60,00 pkt.

llose punkt6w otrzymanych za kryterium nr 2

-

40,00 pkt.

llosi punkt6w otrzymanych za kryterium nr

tqczna liczba otrzymanych punkt6w: 100,00 pkt.

w postepowaniu okreilone w
SIWZ oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Oferta zloiona przez wfw Wykonawcq zostala
sporzqdzona prawidlowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrana oferta zostala zloiona jako jedyna w
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spelnia wszystkie warunki udziatu

ramach Pakietu nr 2. Cena oferty miesci siq w kwocie jaka ZamawiajQcy przeznaczyl na sfinansowanie
zam6wienia w zakresie Pakietu nr 2.

Jednoczesnie informujq, i2 zgodnie z art.94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo
zam6wiei publicznych (Dz. U. z 2Of7 poz. 1579 ze zm. ) umowa z wybranymi Wykonawcami moie

zostad zawarta

w terminie kr6tszym nii 5 dni od dnia

przeslania niniejszego zawiadomienia

o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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