
Woskowice Małe, 18 stycznia 2021 r. 

 

Informacja 

o wyniku postępowania 

 

o udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych 

jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i pozostałych artykułów medycznych dla 

Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

 

 

Uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia poniżej 30.000 EURO – Dostawa leków oraz wyrobów medycznych 

jednorazowego użytku, środków opatrunkowych i pozostałych artykułów medycznych dla 

Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wybrano następujących Dostawców: 
 

Na zadanie 1 - Sukcesywna dostawa leków, określonych w załączniku do niniejszego 

zaproszenia do składania ofert oraz innych leków wynikających z bieżących potrzeb 

zamawiającego: NEUCA S.A. ul. Forteczna, 87-100 Toruń 

 

Na zadanie 2- Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków 

opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych określonych w załączniku nr do 

niniejszego zaproszenia do składania ofert oraz innych produktów leczniczych wynikających z 

bieżących potrzeb: AB-MED HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BEATA 

BOGDZIEWICZ – MURMYŁO, ul. Damrota 147, 43-100 Toruń 

 

 

UZASADNIENIE 

 
Zgodnie z zapisami ogłoszenia z dnia 21.12.2020 r. Zamawiający przy wyborze oferty kierował 

się następującymi kryteriami wyboru ofert: cena brutto – 100% i zamierzał udzielić zamówienia 

Dostawcy, który spełnia wymogi określone w ogłoszeniu oraz zaoferuje najkorzystniejszą 

ofertę.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty złożone przez: 

 

1. NEUCA S.A. ul. Forteczna, 87-100 Toruń 

dla zadania 1 z zaoferowaną ceną brutto 52 085,61 zł. i 3 % upustem dla leków refundowanych 

nieujętych w ofercie oraz ogólną sumą punktów 100,  

 

2. AB-MED HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA BEATA BOGDZIEWICZ– 

MURMYŁO, ul. Damrota 147, 43-100 Toruń  

dla zadania 2 z zaoferowaną ceną brutto 4 731,41 oraz ogólną sumą punktów 100,00 

 

Mając zatem na uwadze, że Dostawcy spełniali warunki udziału w postępowaniu, a ich oferty 

odpowiadały treści ogłoszenia należało wybrać dla zadania 1 ofertę: NEUCA S.A. ul. 

Forteczna, 87-100 Toruń, dla zadania 2: AB-MED HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA 

BEATA BOGDZIEWICZ – MURMYŁO, ul. Damrota 147, 43-100 Toruń 

 

 

/-/ Marzanna Wojtczak-Słowikowska 

Zastępująca dyrektora 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 
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