
 

 
Szpital Czerniakowski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Stępińska 19/25, 00 -739 Warszawa, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678693,  

Kapitał zakładowy: 26 692 000,00 zł, NIP: 521-293-24-55, Regon: 011026815 
 

1

 
Warszawa, dnia 08/10/2020 r. 

DZP.26.42.11.2020 
 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA – pakiet nr 2 
 
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843) informuję o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na  „Dostawę produktów leczniczych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”  (nr sprawy: 42/2020) 
 
Do dnia 21.09.2020 roku  do godz. 10.00 na pakiet nr 2 zostały złożone poniższe oferty: 
 

Nr 
pakietu 

Nr oferty 

Firma (nazwa) lub 
nazwisko 

oraz 
adres wykonawcy 

Oferowana Cena 
całkowita 

 brutto 
(w PLN) 

 

Kryterium                       
Cena całkowita 

brutto 
Ranga   100  % 

[pkt] 

2 

8 

Konsorcjum firm: 
Urtica sp. z o.o. 

ul. Krzemieniecka 120 
54-613 Wrocław 

i 
PGF SA 

ul. Zbąszyńska 3 
91-342 Łódź  

49 707,74 zł 100,00 

9 
Salus International sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 9 
40-273 Katowice 

50 108,39 zł 99,20 

 
● W pakiecie nr 2 za najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8 konsorcjum firm: Urtica sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu       
(54 -613) przy ul. Krzemienieckiej 120 i PGF S.A z siedzibą w Łodzi ( 91-342)  przy ul. Zbąszyńskiej 3 za kwotę brutto:            
49 707,74 zł 
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w ustawie Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po spełnieniu 
postawionych przez Zamawiającego wymagań oferta została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru 
oferty: Oferowana cena całkowita brutto (100%). Oferta firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów.  
 
Informacje dodatkowe: 
Po terminie składania ofert, nie wpłynęła żadna oferta. Żaden z wykonawców nie został wykluczony. 
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy Pzp.        

            
                        Zatwierdził  

                                                                                                                   Zarząd   
                                                                                            Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.   

 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: Małgorzata Bauer-Dołęgowska 


