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SPGZOZ.271.1.2021                                                                                     

 
 

INFORMACJA 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  

 
            Działając na podstawie art. 287 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny 
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: 

ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE” 

CZEŚĆ NR 1: 
- Szczepionka polisacharydowa skoniugowana (adsorbowana) przeciwko pneumokokom, przeznaczona  

  do stosowania u dzieci od 6 tygodnia życia do 17 roku życia i powyżej 18 lat życia oraz u osób w   

  podeszłym wieku : 300 szt., 
-  Szczepionka skoniugowana  przeciwko meningokokom grupy A, C, W135 i Y dla osób powyżej 6  

  tygodnia życia przeciwko ciężkiej chorobie meningokowej wywoływanej przez Neisseria Meningitidis:  
100 szt., 

- Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, cały wirus 
  inaktywowany, stosowana u dzieci powyżej 1 roku do 15 lat, w dawce 0,25 ml : 300 szt., 

- Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, cały wirus  

inaktywowany, stosowana u osób  w wieku 16 lat i starszych, w  dawce 0,5 ml : 200 szt. 
 

została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez:  
 

Tramco Sp. z o.o. 

Wolskie, ul. Wolska 14 
05-860 Płochocin 

 
 

Uzasadnienie wyboru oferty:  W Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert na podstawie kryteriów  

i warunków określonych przez Zamawiającego, ustalono, że wybrana oferta złożona została przez 
Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom wskazanym w SWZ i uzyskała najwyższy bilans punktów. 
 

 
Poniżej podajemy dodatkowe informacje zgodnie z art. 287 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych: 
 
 
Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz 
siedziba/adres wykonawcy 

Streszczenie oceny ofert 

Kryterium 
Cena brutto 

100% 
(pkt) 

 
Uwagi 

2 

Tramco Sp. z o.o. 
Wolskie, ul. Wolska 14 
05-860 Płochocin 
 

100 

 
 

Oferta najkorzystniejsza 

3 
PROFARM PS SP. Z O.O. 
ul. Słoneczna 96 
05-500 Stara Iwiczna 

99,42 

 
 
x 

 

 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 
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