
        
 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa –Bemowo,
 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na dostawę komercyjnych szczepionek uodporniających dla dzieci na okres 
12 miesięcy,  złożono 3 oferty:
Formularz asortymentowy szczepionek został podzielony na 6 części ( zadania).
Zadanie nr 1 ( skojarzone szczepionki  profilaktyczne)
Zadanie nr 2 ( szczepionki przeciwko pneumokokom)
Zadanie nr 3 ( szczepionki przeciwko meningokokom)
Zadanie nr 4 ( szczepionki przeciwko rotawirusom)
Zadanie nr 5 ( szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu)
Zadanie nr 6 ( szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka  ludzkiego-  typy 6,11,16,18)

Oferta  nr 1 została złożona przez firmę:
BAXTER Polska Sp. z o.o.
00-380 Warszawa
ul. Kruczkowskiego 8
 zadanie nr 3 na wartość brutto: 25.137,50 zł
 zadanie nr 5 na wartość brutto: 27.908,00 zł

Oferta nr 2 została złożona przez firmę:
PROFARM  PS  Sp. z o.o.
05- 500  Stara Iwiczna
ul. Słoneczna 96
zadanie nr 2 na wartość brutto: 247.104,00 zł
zadanie nr 4 na wartość brutto:   52.500,00 zł
zadanie nr 5 na wartość brutto:   20.736,00 zł
zadanie nr 6 na  wartość brutto:    5.000,00 zł

Oferta nr 3 została złożona przez firmę:
POLYPHARM  S.A.
02-315 Warszawa
ul. Barska 33
zadanie nr 1 na wartość brutto: 64.550,00 zł
Punktacja:
Zadanie nr 1 – 100 pkt  oferta nr 3
Zadanie nr 2 – 100 pkt  oferta nr 2
Zadanie nr 3 – 100 pkt  oferta nr 1
Zadanie nr 4 – 100 pkt  oferta nr 2
Zadanie nr 5  Oferta nr 1  -  75  pkt   Oferta nr 2  - 100 pkt
Zadanie nr 6 – 100 pkt  oferta nr 2
Zestawienie końcowe:
Oferta nr 1 zadanie nr 3 na wartość ogólną brutto: 25.137,50 zł
Oferta nr 2 zadanie nr 2, 4, 5, 6 na wartość ogólną brutto: 325.340,00 zł
Oferta nr 3 zadanie nr 1 na wartość ogólną brutto: 64.550,00 zł 


