
 
 
 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT 
 
 
 
Zamawiający Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu,  
reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie: 
1. Przewodnicząca Bożena Tyran, 
2. Sekretarz Paweł Saratowicz, 
3. Członek Zofia Gałuszka. 
 

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:  
Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi HPV dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w 2010 roku. 
 

Otwarcia dokonano:  
w siedzibie Zamawiającego: 32-600 Oświęcim, ul. Garbarska 1 
w terminie ustalonym postanowieniami siwz, tj.: dnia 11.03.2010r. o godz. 9.30 
 
Zamawiający przed otwarciem ofert podał szacowaną kwotę przeznaczoną na sfinansowanie 
zamówienia w wysokości: 212 000,00 PLN netto. 
 
Do upływu terminu składania ofert (11.03.2010r. godz.9.00) złożono następujące oferty: 

 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa 

 
1 
 

„PGF URTICA” Sp. z o.o. 
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 

187 022,88 PLN 
netto 

 
2 
 

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

194 832,00 PLN 
netto 

 
3 
 

  

4   

 
Po dokonaniu otwarcia ofert członkowie Komisji Przetargowej złożyli wymagane prawem 
oświadczenia na drukach ZP-11 
 
 
 
 
Oświęcim, 11.03.2010r. 
 
 
 

....................................................... 
podpis 

Przewodniczącego Komisji 



 
POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

 
 

Zamawiający Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 informuje,                  
że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

 

Dostawa szczepionek przeciwko wirusowi HPV 
dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w 2010 roku 

 

Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert Zamawiający 
wybrał do realizacji ww. zamówienia ofertę firmy: 

 

 

„PGF URTICA” Sp. z o.o. 
 

ul. Krzemieniecka 120 
54-613 Wrocław 
 

Cena ofertowa: 187 022,88 PLN netto 200 114,48 PLN brutto 

   (354,21 zł/szt. netto  379,00 zł/szt. brutto) 

 

 

W postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

 

O wymaganym terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca powiadomiony zostanie 
telefonicznie, ze wskazaniem dokładnej daty oraz pożądanej godziny przybycia do siedziby 
Zamawiającego osób uprawnionych do jego reprezentowania, lub uzgodnienia innego trybu 
podpisania umowy. Realizując dyspozycję art. 92 ust.1 pkt 4 Pzp Zamawiający informuje, iż zgodnie             
z treścią art. 94 ust.1 w zw. z art. 94 ust. 2 pkt 3 Pzp, wskutek nie odrzucenia żadnej oferty                     
oraz nie wykluczenia żadnego z Wykonawców, umowa w niniejszym postępowaniu,                                 
którego wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Pzp, może być zawarta niezwłocznie po skutecznym powiadomieniu Wykonawców o wyborze oferty.  

 

 

Realizując dyspozycję art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłamy                         
w załączniku protokół otwarcia ofert dla określenia nazw, siedzib i adresów wykonawców,                  
którzy złożyli oferty oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla wskazania punktacji 
ofert dla każdego kryterium i punktacji łącznej.  

 

 

Za udział w przetargu dziękujemy. 



 
oznaczenie sprawy  ZP/PN/01/10              DRUK ZP-
21 
 

 
 
 
 
 

Pieczęć zamawiającego 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert 
 
Nume

r 
oferty 

Liczba pkt w 
kryterium CENA 

OFERTOWA 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 

Liczba pkt w 
kryterium 

.................... 
Razem 

1. 100,00 

 

   100,00 

2. 95,99     95,99 

3.       

4.       

 
 
 
 
 
 
.................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół)                                                                                                                                                                         ............................................................. 
                                                                                                                                                                                                       (data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


