
 

 

 

 
 
 

Gdynia, dnia 13.12.2019 r. 
 

 
Nr sprawy: ZP/PN/03/2019 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
Dostawę leków 

 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający zawiadamia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
Część 1 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: 
 
NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń 
Cena 192.331,34 zł 
 

Uzasadnienie 
 
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ 
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba punktów w 
kryterium Cena 

Liczba punktów w 
kryterium Termin płatności 

Łączna punktacja 

1. 
NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 
Toruń 

60 10 70 

 
2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 

3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
 

4. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 

 
Część 2 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: 
 
NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń 
Cena 13.050,72 zł 
 

Uzasadnienie 
 
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ 
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom. 
 



 

 

 

 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba punktów w 
kryterium Cena 

Liczba punktów w 
kryterium Termin płatności 

Łączna punktacja 

1. 
NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 
Toruń 

60 10 70 

 
2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni 
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 
W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
 

4. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 
Część 3 
1. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano ofertę firmy: 
 
Bialmed Sp. z o. o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-564 Warszawa 
Cena 17.285,34 zł 
 

Uzasadnienie 
 
Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów określonych w SIWZ 
 
Punktacja przyznana złożonym ofertom. 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
Liczba punktów w 
kryterium Cena 

Liczba punktów w 
kryterium Termin płatności 

Łączna punktacja 

1 
Bialmed Sp. z o. o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 
02-564 Warszawa 

60 40 100 

2. 
NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 
Toruń 

58,01 10 68,01 

 
2. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni 
W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy. 
 
3. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub 
braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności 

W niniejszym postępowaniu nie odrzucono ofert. 
 
4. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów. 
 


