INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy PZP
Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa szczepionek dla dzieci i dorosłych na potrzeby funkcjonowania Wrocławskiego
Centrum Zdrowia– znak sprawy WCZ/P/D -10/2016
Otwarcia ofert dokonano w dniu 12.10.2016 w siedzibie Zamawiającego; ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław , sala konferencyjna
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków jakie przeznaczył na realizację zamówienia:
Nr
pakietu Wysokość środków brutto
1.

13.512,96

2.

787,32

3.
4.

4.527,58
4.932,58

5.

1.084,32

6.
7.
8.

3.760,13
36.806,40
32.875,20

9.

24.300,00

10.

1.107,54

11.

3.991,41

12.

938,95

13.
14.
15.

547,99
65.998,80
4.818,37

16.

4.941,00

17.

3.369,87

18.

369,61

19.
20.

6.649,02
18.588,53

21.

20.400,12

22.

4.884,84

23.

18.902,16

24.

17.010,00

25.

3.240,00

26.

4.860,00

27.

3.8271,74

W postępowaniu złożono w terminie następujące oferty:

Oferta nr 1
PROFARM PS
Ul. Słoneczna 96
05-500 Stara Iwiczna
nr pakietu

Nazwa asortymentu towaru
Cena oferty brutto
Zaoferowany czas
dostawy od daty złożenia
zamówienia dla
zaoferowanych pakietów
– 1 dzień roboczy

Oferta nr 2

Oferta nr 3

Oferta nr 4

GSK Services Sp. z o.o.
Ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznań

PGF Urtica Sp. zo.o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław

POLYPHARM S.A.
Ul. Barska 33
02-315 Warszawa

Cena oferty brutto

Cena oferty brutto

Cena oferty brutto

Zaoferowany czas
dostawy od daty złożenia
zamówienia dla
zaoferowanych pakietów
– 2 dni robocze

Zaoferowany czas
dostawy od daty złożenia
zamówienia dla
zaoferowanych pakietów
– 1 dzień roboczy

Zaoferowany czas
dostawy od daty złożenia
zamówienia dla
zaoferowanych pakietów
– 1 dzień roboczy

1

2

3

4

5

6

7

Szczepionka inaktywnowana
przeciw wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A dla dorosłych
Preparat zawierający nie mniej
niż 5 j.m. toksoid błoniczy i nie
mniej niż 40 j.m.toksoid tężcowy
dla młodzieży i dorosłych,
objętość 0,5 ml w ampułce
Preparat zawierający toksoid
błoniczy, szczepionkę
bezkomórkową przeciw krzuśćowi
i toksoid tężcowy dla dzieci od 4
r. ż. i dorosłych, objętość 0,5 ml
w ampułkostrzykawce
Preparat zawierający toksoid
błoniczy, szczepionkę
bezkomórkową przeciw
krzuśćowi, szczepionkę
inaktywowaną przeciw
poliomyelitis i toksoid tężcowy dla
dzieci od 4 r. ż. i dorosłych,
objętość 0,5 ml w
ampułkostrzykawce
Preparat zawierający toksoid
błoniczy, toksoid tężcowy i
szczepionkę przeciw poliomyelitis
Szczepionka przeciw
przenoszonemu przez kleszcze
zapaleniu mózgu zawierająca
całego wirusa dla osób od 16 r.
ż., objętość 0,5 ml w
ampułkostrzykawce
Preparat zawierający toksoid
błoniczy, szczepionkę przeciw H.
influenzae typu B, szczepionkę
bezkomórkową przeciw
krztuśćowi, szczepionkę
inaktywowaną przeciw
poliomyelitis i toksoid tężcowy dla

12.327,82

9.902,47

9.675,72

1.286,93

1.360,80

1.143,94

1.166,40

4.527,58

4.932,58

3.321,22

3.680,21

dzieci od 2 m. ż.

8

9

10

11

Preparat zawierający toksoid
błoniczy, szczepionkę przeciw H.
influenzae typu B, szczepionkę
rekombinowaną przeciw
wirusowemu zapaleniu wątroby
typu B, szczepionkę
bezkomórkową przeciw
krztuścowi (3 komponenty),
szczepionkę inaktywowaną
przeciw poliomyelitis i toksoid
tężcowy, 1 fiolka z proszkiem + 1
ampułkostrzykawka objętości 0,5
ml z zawartością + 2 igły
Preparat zawierający toksoid
błoniczy, szczepionkę przeciw H.
influ-enzae typu B, szczepionkę
rekombinowaną przeciw
wirusowemu za-paleniu wątroby
typu B, szczepionkę
bezkomórkową przeciw krztuścowi (2 komponenty),
szczepionkę inaktywowaną
przeciw poliomyelitis i toksoid
tężcowy
Szczepionka przeciw
meningokokom czterowalentna
(A+C+W135+Y) dla osób od 11
r. ż., zawierająca 1 fiolkę z
proszkiem i 1 ampułkostrzykawkę
z roztworem
Szczepionka przeciw
meningokokom czterowalentna
(A+C+W135+Y) dla dzieci od 12
m. ż., zawierająca 1 fiolkę z
proszkiem i 1 ampułkostrzykawkę
z roztworem

34.890,48

37.600,20

1.058,40

3.834,00

3.954,96

35.910,00

12

13

14

15
16

17

18
19

20

21

Szczepionka przeciw
meningokokom gr. A i C dla
dzieci od 2 r. ż. i dorosłych
Szczepionka polisacharydowa,
przeciw pneumokokom dla dzieci
od 2 r. ż. i osób dorosłych,
objętości 0,5 ml w
ampułkoskrzykawce
Szczepionka przeciw
pneumokokom, polisacharydowa,
skoniugowana (adsorbowana) dla
niemowląt, dzieci i młodzieży od
6 t. ż. oraz dorosłych

617,98

63. 423,00

66.961,08

Szczepionka żywa, atenuowana
przeciw żółtej gorączce
Szczepionka przeciw
meningokokom gr. B
Szczepionka skoniugowana
przeciw meningokokom gr. C dla
dzieci od 2 miesiąca życia,
objętość 0,5 ml w ampułkostrzykawce
Szczepionka inaktywnowana
przeciw poliomyelitis, objętość
0,5 ml w ampułkostrzykawce
Szczepionka rekombinowana
przeciw wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B
Szczepionka polisacharydowa
przeciw durowi brzusznemu dla
dzieci od 2 r. ż. i dorosłych,
objętość 0,5 ml w
ampułkostrzykawce
Szczepionka inaktywowana
przeciw wirusowemu zapaleniu
wątroby typu A połączona z
szczepionką rekombinowaną
przeciw wirusowemu zapaleniu
wątroby typu B dla młodzieży od
16 r. ż. i dorosłych, objętość 1 ml

594,00

5.488,18

5.216,40

4.617,00

2.476,71

2.497,50

386,39

393,50

8.119,44

8.656,20

21.299,76

20.463,84

w ampułkostrzykawce

22
23
24
25
26
27

Szczepionka przeciw ospie
wietrznej dla dzieci od 9 m. ż. i
dorosłych, objętość 0,5 ml, fiolka
z proszkiem i ampułkostrzykawka z rozpuszczalnikiem.
Szczepionka przeciw wściekliźnie
9-walentna szczepionka
przeciwko wirusowi brodawczaka
ludzkiego (HPV)

4.773,06

20.217,60

15.209,86
2.773,44

Szczepionka przeciw cholerze
Szczepionka przeciw japońskiemu
zapaleniu mózgu
Szczepionka przeciw
rotawirusom, doustna dla
niemowląt od 6 tygodnia życia

Sporządziła: Wioletta Stasiak

14.135,47

5.116,45
44.457,98
(kryterium nr 2 – 2
szczepionki)

36.241,34
(kryterium nr 2 – 3 dawki)

13.608,00

