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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: 

 
Dostawę szczepionek dla potrzeb ZLA w Oświęcimiu w 2012 roku 

 
Z uwagi na uzyskanie największej ilości punktów w toku dokonywania oceny ofert 
Zamawiający wybrał do realizacji ww. zamówienia odpowiednio dla każdej jego części ofertę 
firmy: 
 
Zadanie 1: 
 

Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna 
30-224 Kraków, Al. Sosnowa 8 
 

Cena ofertowa:    40 980,00 PLN brutto 
 
Zadanie 2: 
 

Interpharma Sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, ul. Zabrska 17a 
 

Cena ofertowa:    37 275,00 PLN brutto 
 
Zadanie 3: 
 

GSK Services Sp. z o.o. 
60-322 Poznań, ul. Grunwaldzka 189 
 

Cena ofertowa:    74 500,00 PLN brutto 
 
 
W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców 
 

W przedmiotowym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert. 
 

O wymaganym terminie podpisania umowy wybrani Wykonawcy powiadomieni zostaną 
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, każda z umów w niniejszym postępowaniu,                             
którego wartość łącznie 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. 


