
Lublin, dnia 15 lutego 2017 r. 
Znak postępowania: ZP03/2017 
 

Protokół z otwarcia ofert 
 
 W dniu 15 lutego 2017 r. o godzinie 12:15 w sala nr 1 dokonano otwarcia ofert  
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów 
leczniczych – 7 zadań (znak postępowania: ZP03/2017). 
 
 Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem poinformował, iż kwota, jaką zamierza 

przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia wynosi: 668 897,11 brutto. 

Otwarcia ofert dokonali członkowie Komisji przetargowej: 

1. Ewa Perska 

2. Zofia Szulc 

3. Agnieszka Mielniczuk 

 

Złożono następujące oferty. Podawana cena to cena brutto oferty. 

 
Oferta nr 1 
konsorcjum: 
Aspen Pharma Ireland Limited One George s Quay Plaza, Dublin 2 Irlandia  (lider) 
Nettle Pharma Services Sp. z o.o., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław (uczestnik) 
-część 7 - wartość oferty brutto: 21 035,60 zł 
 
Oferta nr 2 
NEUCA S. A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń 
-część 4 – wartość oferty brutto:85 371,60 zł 
 
oferta nr 3 
ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
-część 1 – wartość oferty brutto: 167 861,73 zł 
-część 2 – wartość oferty brutto: 41 001, 05 zł 
-część 3 – wartość oferty brutto: 60 894,05 zł 
-część 6 – wartość oferty brutto: 8 795,80 zł 
 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. – dalej ustawa) Wykonawca w terminie 3 

dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej, zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. 

 

Ww. oświadczenie należy przesłać w formie oryginału na adres: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda 

Chodźki, ul. Jaczewskiego 2, 20-090 Lublin (KANCELARIA-parter) 

 

Wzór oświadczenia jest załącznikiem do niniejszej informacji. 

 

Na otwarciu ofert nie było obecnych Wykonawców. 

Na tym protokół zakończono. 

 

/-/Ewa Perska 

/-/Zofia Szulc 

/-/Agnieszka Mielniczuk      

 

 


