
 

Kraków, dnia 28 stycznia 2021 roku 

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka Komandytowa 

ul. Józefa Kostrzewskiego 47 

30 – 437 Kraków 

 

Zawiadomienie/informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 2/2020  

dotyczącego wyłonienia dostawcy  

leków do osiemdziesięciu sześciu (86) zabiegów operacyjnych obejmująca następujący 

asortyment szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego tj. w specyfikacji 

parametrów technicznych. 

 

 

1. Nazwa Zamawiającego: 

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka 

Komandytowa 

ul. Józefa Kostrzewskiego 47 

30 – 437 Kraków 

 

Charakter Zamówienia:  

Zamawiający dopuścił oferty częściowe na realizację przedmiotu zamówienia,  

z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Pakiety 

w poszczególnych Grupach. W związku z powyższym możliwe było złożenie przez 

jednego Wykonawcę w ramach jednej oferty, oferty obejmującej przykładowo: 

wszystkie Pakiety we wszystkich Grupach, niektóre Pakiety w niektórych Grupach, jak 

również wszystkie Pakiety w niektórych Grupach i inne. Zamawiający nie dopuścił 

podziału na części poszczególnych Pakietów. 

 

2. Wykaz złożonych Ofert: 

 

Oferta Nr 1 złożona przez:  

LogFarma Sp. z o. o.  

ul. Komandosów 1/1 

32-085 Modlniczka 

 

na asortyment leków z Grupy VI Pakiet 4: 

 Cena netto: 13.275,00 zł 

 Cena brutto: 14.337,00 zł 

  



 

 

Oferta Nr 2 złożona przez ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED  

One George’s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia 

 

na asortyment leków z Grupy III Pakiet 3: 

 

 Cena netto: 1.750,00 zł 

 Cena brutto: 1.890,00 zł 

 

na asortyment leków z Grupy V Pakiet 2: 

 

Cena netto: 630,00 zł 

Cena brutto: 680,40 zł 

 

 

Oferta Nr 3 złożona przez: 

Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. 

ul. Jana Kazimierza 16 

01-248 Warszawa 

 na różne asortymenty leków z Grup przewidzianych dla Zamówienia Nr 2/2020 oraz 

 na różne asortymenty leków i materiałów jednorazowych przewidzianych dla 

 Zamówienia 3/2020 

Cena netto: 199.260,57 zł 

Cena brutto: 215.201,45 zł 

  

 

 

3. Oferenci, których oferty zostały odrzucone: 

 

Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. 

ul. Jana Kazimierza 16 

01-248 Warszawa 

 

 Oferta została odrzucona na podstawie Pkt XXVI.1.4 Zapytania Ofertowego.: 

Z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy złożyli niekompletną ofertę, 

zmodyfikowane lub nieuzupełnione Załączniki, jak również treść samego formularza 

ofertowego, przy czym brak któregokolwiek załącznika jest równoznaczny z 

niekompletną ofertą. 

 

Oferent złożył ofertę w sposób niezgodny z treścią Zapytania Ofertowego i pozostałej 

dokumentacji towarzyszącej postępowaniu, uniemożliwiający w jakikolwiek sposób jej 

wyjaśnienie lub uzupełnienie na bazie zapisów Zapytania Ofertowego. Oferta CEFARM 

S.A. została złożona: 

 

a/ niezgodnie z opisem przedmiotu Zamówienia – Oferent w postepowaniu Nr 2/2020 

złożył ofertę częściowo na zakres przewidzianym w opisie przedmiotu tego zamówienia  



 

a w pozostałym zakresie na przedmiot zamówienia z postępowania Nr 3/2020 

prowadzonego w odrębnym procesie wyłaniania dostawców; 

 

b/ niezgodnie z zapisami Zapytania Ofertowego – Oferent złożył jedynie Formularz 

Cenowy, Oświadczenie o braku powiązań, Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, Pełnomocnictwo do reprezentacji oraz odpis z KRS. Podmiotu innego niż 

składający ofertę w tym postępowaniu. Oferent nie złożył Formularza Ofertowego wraz 

z pakietem oświadczeń, których treść pozwala na ocenę spełniania przez niego 

wymagań postępowania. 

 

Wobec powyższego Ofertę należało odrzucić. Brak jednoznacznego wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do którego nie doszło wskutek złożenia 

oferty niezgodnej z przedmiotem zamówienia oraz niezłożenia formularza ofertowego 

skutkuje wykluczeniem Oferenta, a co za tym idzie odrzuceniem Oferty. 

 

  

4. Ocena ofert, wyniki i uzasadnienie wyboru. 

 

Po przeprowadzeniu oceny ofert pod kątem ich zgodności z treścią ogłoszenia, 

dokonano wyliczenia punktacji złożonych ofert częściowych na poszczególne Pakiety 

leków w ramach ustalonych Grup w Zapytaniu Ofertowym, spełniających warunki 

udziału w postępowaniu.: 

 

 

Oferty złożone na asortyment leków z Grupy VI Pakiet 4 

 

Oferta Kryteria Oceny Liczba punktów 

Oferta Nr 1: 

LogFarma Sp. z o. o. 

Cena 100% max 100 pkt 100 pkt 

 

 

Oferty złożone na asortyment leków z Grupy III Pakiet 3 

 

Oferta Kryteria Oceny Liczba punktów 

Oferta Nr 2: 

ASPEN PHARMA IRELAND 

LIMITED 

Cena 100% max 100 pkt 100 pkt 

 

 

Oferty złożone na asortyment leków z Grupy V Pakiet 2 

 

Oferta Kryteria Oceny Liczba punktów 

Oferta Nr 1: 

ASPEN PHARMA IRELAND 

LIMITED 

Cena 100% max 100 pkt 100 pkt 

 

  



 

 

Oferty najkorzystniejsze otrzymały największą ilość punktów tj. 100 pkt. W wyniku 

oceny ofert złożonych w postępowaniu Zamawiający stwierdził, iż oferta złożona przez:  

 

LogFarma Sp. z o. o. na asortyment leków z Grupy VI Pakiet 4 jest ofertą 

najkorzystniejszą w tej części zamówienia, spełniając wszystkie warunki zamówienia; 

 

ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED na asortyment leków z Grupy III Pakiet 3 

jest ofertą najkorzystniejszą w tej części zamówienia, spełniając wszystkie warunki 

zamówienia; 

 

ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED na asortyment leków z Grupy V Pakiet 2 

jest ofertą najkorzystniejszą w tej części zamówienia, spełniając wszystkie warunki 

zamówienia; 

 

 

 

Zamawiający: 

 

Joanna Szyman 

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka 

Komandytowa 


