
POWIATOWA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD W MIELCU  

 
PP oo ww ii aa tt oo ww aa   SS tt aa cc jj aa   PP oo gg oo tt oo ww ii aa   RR aa tt uu nn kk oo ww ee gg oo   SS aa mm oo dd zz ii ee ll nn yy   PP uu bb ll ii cc zz nn yy   ZZ aa kk łł aa dd   ww   MM ii ee ll cc uu   

39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 22 
NIP: 817-19-45-415,    Regon 831364262 

Tel: (0-17) 77 36 312, faks: (0-17) 78 00 552 
Sekretariat: (0-17) 77 36 301 

     
 

OOnn--lliinnee    

ppsspprr@@ppooggoottoowwiiee--mmiieelleecc..ppll 

wwwwww..ppooggoottoowwiiee--mmiieelleecc..ppll  

 

Numer Certyfikatu 8965 
ISO 9001 

                                                                                                                                                                           

Mielec, dnia 30 stycznia 2019 r. 

Numer referencyjny: 4/PSPR SPZ/PN/2018 
 
 

INFORMACJA 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

W PAKIETACH NR: 2, 3, 4, 5 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający informuje: 

I. O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. „Zakup i dostawa: leków, 

płynów infuzyjnych oraz materiałów opatrunkowych dla Powiatowej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu w Mielcu”, w następujących 

Pakietach zamówienia: nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 Pzp, jako najkorzystniejsza została wybrana: 

1. Pakiet nr 2 „Paski testowe do pomiaru glukozy oraz glukometry" - oferta Wykonawcy: 

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert 

ustalonych przez Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca 

zobowiązał się wykonać zamówienie za cenę 4 005,29 zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot 

zamówienia zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. 

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do 

wykluczenia z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego. 

2. Pakiet nr 3 „Lek" - oferta Wykonawcy: 

Astrazeneca UK Limited 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus CB2 

0AA, Cambridge United Kingdom 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert 

ustalonych przez Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca 

zobowiązał się wykonać zamówienie za cenę 3 130,49 zł brutto. Dostawy stanowiące przedmiot 

zamówienia zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia zamówienia. 

Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak podstaw do 
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 wykluczenia z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego. 

3. Pakiet nr 4 „Płyny infuzyjne" -  oferta Wykonawcy: 

PPHU "Specjał" Sp. z o.o. , ul. Aleja Jana Pawła II 80/5, 00-175 Warszawa Hurtowania 

Farmaceutyczna 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert 

ustalonych przez Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca 

zobowiązał się wykonać zamówienie za cenę 17 172,00 zł brutto. Dostawy stanowiące 

przedmiot zamówienia zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia 

zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

4. Pakiet nr 5  „Materiały opatrunkowe" -  oferta Wykonawcy: 

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Stefana  Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice 

Wykonawca spełnił wszystkie wymagania postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Oferta Wykonawcy otrzymała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert 

ustalonych przez Zamawiającego tj. w kryterium cena oraz kryterium czas dostawy. Wykonawca 

zobowiązał się wykonać zamówienie za cenę 17 536,11 zł brutto. Dostawy stanowiące 

przedmiot zamówienia zadeklarował się realizować w terminie 4 dni od daty złożenia 

zamówienia. Przedłożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty potwierdzają brak 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz, że oferowane dostawy odpowiadają 

wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

II. O Wykonawcach, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację - zestawienie ofert złożonych w Pakietach 2, 

3, 4 i 5 przedstawia załącznik do niniejszego zawiadomienia. 

III. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp może 

zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania Wykonawcom 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (Zamawiający przesyła 

zawiadomienie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). 

           Z poważaniem 

Dyrektor PSPR SPZ w Mielcu 

      Maria Napieracz

mailto:pspr@pogotowie-mielec.pl
http://www.pogotowie-mielec.pl/


Numer referencyjny: 4/PSPR SPZ/PN/2018 
 

 

 

 

     Pakiet Nr 2 – Paski testowe do pomiaru glukozy oraz glukometry 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Konsorcjum: 

1. Lider: Urtica Sp. z o.o. 

ul. Krzemieniecka 120 

54-613 Wrocław 

2. Członek: Polska Grupa Farmaceutyczna 

S.A. 

ul. Zbąszyńska 3 

91-342 Łódź 

99,42 59,42 40 

2. 

Salus International Sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 9 

40-273 Katowice 

100 60 40 
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Pakiet Nr 3 – Lek 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

 Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Astrazeneca UK Limited 

1 Francis Crick Avenue, Cambridge 

Biomedical Campus CB2 0AA, Cambridge 

United Kingdom 

100 60 40 
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Pakiet Nr 4 – Płyny infuzyjne 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

PPHU "Specjał" Sp. z o.o.  

ul. Aleja Jana Pawła II 80/5 

00-175 Warszawa 

Hurtowania Farmaceutyczna 

100 60 40 
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Pakiet Nr 5 – Materiały opatrunkowe 

L.p. 
Nazwy (firmy) wykonawców  

oraz adresy 

Przyznana punktacja 

Łączna 
punktacja 

Punktacja w 
kryterium cena  

Punktacja w 
kryterium czas 

dostawy 

1. 

Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. 

ul. Stefana  Żeromskiego 17 

95-200 Pabianice 

100 60 40 

 

 


