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Nr sprawy: ZP 1/2019                                                                           Sokołówka, dnia 13.06.2019r 

 

ZAWIADOMIENIE 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej sp. z o.o., Sokołówka 1, 62-840 Koźminek, działając 

zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

 z 2018 r poz.1986 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą  Pzp”, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp na realizowane zadanie:  

„ Dostawa leków”, (ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień  Publicznych w dniu 

24.05.2019 r pod numerem 551849-N-2019  oraz w zakładzie na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej zakładu www.sokolowka.pl ,wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia t.j. 

1. Cena – znaczenie  90% 

2. Termin dostawy  – znaczenie 10% 

Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez : Konsorcjum firm:  Urtica Sp. z o.o.  

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i PGF S.A. , ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - uzyskała na-

stępującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:  Cena 90,00 punktów, termin dostawy: 10,00 

punktów - łączna liczba punktów 100,00 .Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wymagania formal-

noprawne i jest zgodna z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wg przyjętych kryteriów zawiera tabela: 

 

Numer 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Cena 

brutto (zł)  

Termin wyko-
nania zamó-

wienia 

Ocena punktowa 
w kryterium 

(cena) 

Ocena punktowa 

w kryterium (ter-

min dostawy) 

Łączna  

punktacja 

 

       1 
 

 

 

 

Farmacol - Logistyka Sp. z o. o. , 
ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 

 

 

 
238015,80 

 

 
12 miesięcy 

  

 
73,44 

 

 
10,00 

 

 
83,44 

     
2 

 

 
 

 
Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o.  

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  

i PGF S.A.  ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

 
 

194231,94 

 
 

12 miesięcy 

 
 

90,00 

       
 

10,00 

 
 

100,00 

 

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił  informacje na stronie 

internetowej zakładu, w miejscu publicznie dostępnym ( tablica ogłoszeń ) oraz przesłał 

zawiadomienie do każdego z Wykonawców  za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany nr 

faxu oraz pisemnie  pocztą. 

 

Zamawiający, informuje, że zgodnie z art.94 ust1 pkt.2 ustawy Pzp umowę w sprawie zamówienia 

publicznego zawrze nie wcześniej niż po upływie 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia. 

 

                                                                                z upoważnienia Prezesa Zarządu 

                                                                                           Bogdan Nawrocki 
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