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Warszawa, dn.30.11.2012 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) Centrum ATTIS informuje, że w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Leki, środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne” (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/D/32/12),
dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert. W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty.
W zakresie zadania nr 1 (poz. 1-3941).
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Numer
oferty
2

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
cena brutto
adres wykonawcy
Centrala Farmaceutyczna
CEFARM S.A.
1 939 750,45
Ul. Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa

kolejność ofert wg
ceny
Oferta wybrana

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty
ustalono, iż złożona oferta nr 2 firmy Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
W zakresie zadania nr 2 ( poz. 1-37).
Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się
Zamawiający przy wyborze oferty była cena brutto za realizację zamówienia.
Numer Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
cena brutto
adres wykonawcy
oferty
1

PROFARM PS Sp. z o.o.
05-500 Stara Iwiczna
Ul. Słoneczna 96

57 132,91

kolejność ofert wg
ceny
Oferta wybrana

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny oferty
ustalono, iż złożona oferta nr 1 firmy PROFARM PS Sp. z o.o. odpowiadała wszystkim
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wymaganiom określonym w Ustawie PZP oraz w specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryteria wyboru.
Zamawiający na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 3 (poz.1-18)
– nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony ani też żadna oferta nie została
odrzucona.
Przewidywany termin zawarcia umowy 05.12.2012r. (art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.).
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