
Załącznik nr .......................do Protokołu postępowania w trybie PN 
Lublin, dnia 18 czerwca 2012 r.

SzNSPZOZ.N-ZP-3721-24/12

Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. 
Dz.  U.  z  2010  roku  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.)  zamawiający  zawiadamia  o  wyborze 
najkorzystniejszej oferty/ unieważnieniu postępowania.

I. Zamawiający:
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

II. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:  Dostaw produktów leczniczych

III. Wybór najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania:
1. Oznaczenie oferty częściowej:Zestaw 1
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  1  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
2339,28  zł.,  zaś  złożona przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.  o.  w  Lublinie  oferta  opiewa na  kwotę 
5845,28 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej:Zestaw 2
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  2  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
986,58  zł.,  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
5959,55 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej:Zestawy 3-10
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawów 3-10  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

1. Oznaczenie oferty częściowej:Zestaw 11
2. Wykonawca: Sanofi -Aventis Sp. z o. o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa



3. Cena brutto oferty wybranej: 3140,64 zł 
4.Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
5. Pozostałe złożone oferty.

Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w 

kryterium cena

Suma przyznanych 
punktów

1 Nasza Apteka Sp. z o.o. w Lublinie
ul. Romera 37, 20-473 Lublin

77,09 77,09

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 12
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  12  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
10 193,89 zł.,  zaś  złożona przez Naszą  Aptekę  Sp.  z o.o.  w Lublinie oferta opiewa na kwotę 
13 101,48 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 13
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  13  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
882,32  zł.,  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
1005,48 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 14
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  14  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
3 190,32 zł., zaś  złożona przez Naszą  Aptekę  Sp.  z o.  o.  w Lublinie oferta opiewa na kwotę 
3977,64 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 15
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  15  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 



751,68 zł., zaś złożona przez Naszą Aptekę Sp. z o.o. w Lublinie oferta opiewa na kwotę 854,28 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 16
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  16  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
2945,18 zł.,  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
3491,10 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 17
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  17  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
2665,87  zł,  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
3279,10 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 18
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  18  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
7 37,23 zł., zaś złożona przez Naszą Aptekę Sp. z o.o. w Lublinie oferta opiewa na kwotę 895,32 zł.
5. Złożono jedną ofertę.
6.  Wykonawcy,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  wraz  z  uzasadnieniem  faktycznym 
i prawnym:------
7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym: 
-------

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 19
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  19  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
3534,21  zł., zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
4513,32 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 20
2. Wykonawca: Nasza Apteka Sp. z o.o. w Lublinie



ul. Romera 37, 20-473 Lublin
3. Cena brutto oferty wybranej: 1408,32 zł 
4.Uzasadnienie wyboru:  oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
5. Pozostałe złożone oferty.
Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w kryterium 

cena

Suma przyznanych 
punktów

2  Sanofi -Aventis Sp. z o. o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

89,44 89,44

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 21
2. Wykonawca: Sanofi -Aventis Sp. z o. o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
3. Cena brutto oferty wybranej: 7 105,32 zł 
4.Uzasadnienie wyboru:  oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
5. Pozostałe złożone oferty.

Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w kryterium 

cena

Suma przyznanych 
punktów

1 Nasza Apteka Sp. z o.o. w Lublinie
ul. Romera 37, 20-473 Lublin

50,21 50,21

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 22
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  22  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
7437,57  zł.,  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
9971,64 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 23
2. Wykonawca: --------
3. Cena brutto oferty wybranej: -----
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  23  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
1500,68 zł, zaś złożona przez Naszą Aptekę Sp. z o.o. w Lublinie oferta opiewa na kwotę 2065,50 
zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 24
2. Wykonawca: Sanofi -Aventis Sp. z o. o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
3. Cena brutto oferty wybranej: 8743,68 zł 
4.Uzasadnienie wyboru:  oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.



5. Pozostałe złożone oferty.

Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w kryterium 

cena

Suma przyznanych 
punktów

1 Nasza Apteka Sp. z o.o. w Lublinie
ul. Romera 37, 20-473 Lublin

50,21 50,21

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 25
2. Wykonawca:---
3. Cena brutto oferty wybranej: ------
4.Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  25  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
1500,14  zł.  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
1773,36 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 26
2. Wykonawca:---
3. Cena brutto oferty wybranej: ------
4.  Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  26  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
10 593,01 zł.,  zaś  złożona przez Naszą  Aptekę  Sp.  z o.o.  w Lublinie oferta opiewa na kwotę 
14 774,40 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 27
2. Wykonawca: Sanofi -Aventis Sp. z o. o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
3. Cena brutto oferty wybranej: 479,52 zł 
4.Uzasadnienie wyboru:  oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
5. Pozostałe złożone oferty.
Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w kryterium 

cena

Suma przyznanych 
punktów

1 Nasza Apteka Sp. z o.o. w Lublinie
ul. Romera 37, 20-473 Lublin

66,67 66,67

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 28
2. Wykonawca: Sanofi -Aventis Sp. z o. o. 
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
3. Cena brutto oferty wybranej: 322,38 zł 
4.Uzasadnienie wyboru:  oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
5. Pozostałe złożone oferty.
Nr 
oferty

Nazwa firmy, siedziba i adres Wykonawcy Ilość przyznanych 
punktów w kryterium 

cena

Suma przyznanych 
punktów



1 Nasza Apteka Sp. z o.o. w Lublinie
ul. Romera 37, 20-473 Lublin

64,61 64,61

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 29
2. Wykonawca:---
3. Cena brutto oferty wybranej: ------
4.  Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  29  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
2161,73  zł.,  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
3696,19 zł.
5. Złożono jedną ofertę.

1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 30
2. Wykonawca:---
3. Cena brutto oferty wybranej: ------
4.  Uzasadnienie  unieważnienia  postępowania:  Postępowanie  w  zakresie  zestawu  30  zostało 
unieważnione na podstawie art 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na  sfinansowanie  zamówienia.  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  kwotę 
4140,90  zł.,  zaś  złożona  przez  Naszą  Aptekę  Sp.  z  o.o.  w  Lublinie  oferta  opiewa  na  kwotę 
4966,27zł.
5. Złożono jedną ofertę.

W niniejszym postępowaniu środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z „Działem VI Środki 
ochrony prawnej” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.




