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SPS –  V. 262.43.2019 
 
                                                                                                     Wg rozdzielnika 
 
Dotyczy postępowania na dostawę leków. 
 
                                           INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
                                                  Nr sprawy : SPSSZ/37/D/2019 
 
 
Zgodnie z Art. 86 ust 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający informuje : 
 
Zamawiający na realizację tego zadania przeznaczył kwotę  1.365.209,04 zł. brutto. 
Wpłynęły następujące oferty firm : 
 
Pakiet 1 
Konsorcjum firm : URTICA Sp. z o.o. (lider), 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i PGF 
S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - cena brutto –  798.503,94 zł. - termin wykonania –  17 
miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od daty 
otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane mak-
symalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
Pakiet 2 
1.Profarm Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna Warszawa - cena brutto –  
7.561,38 zł. - termin wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukce-
sywne w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 
11:00). Dostawy „cito” realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
2. Konsorcjum firm : URTICA Sp. z o.o. (lider), 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i 
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - cena brutto –  7.529,07 zł. - termin wykonania –  
17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od 
daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane 
maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
Pakiet 3 
1. Fresenius Kabi Polska Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa - cena brutto –  
11.317,32 zł. - termin wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukce-
sywne w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 
11:00). Dostawy „cito” realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - cena brutto –  
9.170,66 zł. - termin wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukce-
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sywne w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 
11:00). Dostawy „cito” realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
Pakiet 4 
Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa - cena brutto –  
29.342,25 zł. - termin wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukce-
sywne w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 
11:00). Dostawy „cito” realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
Pakiet 5 
1.Profarm Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna Warszawa - cena brutto – 
59.045,76 zł. - termin wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukce-
sywne w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 
11:00). Dostawy „cito” realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
2. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44 , 50-502 Wrocław - cena brutto – 59.119,20 zł. - termin 
wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni 
roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” 
realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
3. Konsorcjum firm : URTICA Sp. z o.o. (lider), 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i 
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - cena brutto –  58.623,48 zł. - termin wykonania –  
17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od 
daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane 
maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
Pakiet 6 
 ASTRA ZENECA AB 151 85 SÖDERTÄLJE SWEDEN - cena brutto – 1.565,24 zł. - termin 
wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni 
roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” 
realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
Pakiet 7 
Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa - cena brutto 
–  334 387,44 zł. - termin wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy 
sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do 
godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 
60 dni. 
 Pakiet 8 
Profarm Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna Warszawa - cena brutto –  
14.558,94 zł. - termin wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukce-
sywne w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 
11:00). Dostawy „cito” realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
Pakiet 9 
1.ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44 , 50-502 Wrocław - cena brutto – 10.213,36 zł. - termin 
wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni 
roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” 
realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
2. Konsorcjum firm : URTICA Sp. z o.o. (lider), 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i 
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - cena brutto –  12.148,38 zł. - termin wykonania –  
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17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od 
daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane 
maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
Pakiet 10 
1.ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44 , 50-502 Wrocław - cena brutto – 8.581,46 zł. - termin 
wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni 
roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” 
realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
2. Konsorcjum firm : URTICA Sp. z o.o. (lider), 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i 
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - cena brutto –  8.341,38 zł. - termin wykonania –  
17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od 
daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane 
maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
Pakiet 11 
1. ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44 , 50-502 Wrocław - cena brutto – 32.466,36 zł. - termin 
wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni 
roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” 
realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
2. Konsorcjum firm : URTICA Sp. z o.o. (lider), 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i 
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - cena brutto –  41.564,08 zł. - termin wykonania –  
17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od 
daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane 
maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
Pakiet 13 
1.ASCLEPIOS S.A. ul. Hubska 44 , 50-502 Wrocław - cena brutto – 20.781,68 zł. - termin 
wykonania –  17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni 
roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” 
realizowane maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
2. Konsorcjum firm : URTICA Sp. z o.o. (lider), 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 i 
PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź - cena brutto –  23.443,56 zł. - termin wykonania –  
17 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 2 dni roboczych od 
daty otrzymania zamówienia jednostkowego (do godz. 11:00). Dostawy „cito” realizowane 
maksymalnie do 6 godzin. –   warunki płatności – 60 dni. 
 
 
 
 
                                                                                                        …………………… 
 
 
  
 
 
 


