
DOM POiVIOCY SPOLECZWEJ 
„t OCODNAJESiEN" 

58-580 Jelenia Gora, ul, Lesna 3 ; ••• • 
tci 75-75-b20-.ic, 1 :QPS PJ_27I .9.2019 Jelenia Gora, dn. 08.01.2020 

Protokol 
z przeprowadzonego rozeznania rynku 

zamowienia o wartosci ponizej obowi^zuj^cego progu ustawowego 
z dnia 08.01.2020 r. 

1. W celu udzielenia zamowienia na sukcesywn^ dostaw^ lekow, preparatow farmaceutycz-
nych oraz srodkow medycznych do Domu Pomocy Spolecznej „Pogodna Jesien" w Jele-
niej Gorze wdniach 03.12.2018 - 16.12.2019 r. przeprowadzono rozeznanie rynku oraz 
zaproszono wykonawcow do wzi^cia udzialu w post^powaniu w formie zapytania ofer-
towego. W tym celu na stronie internetowej jednostki oraz na tablicy ogloszen Domu 
udost^pniono tresc zapytania ofertowego wraz z zal^cznikami. 

2. W wymaganym terminie do dnia 16.12.2019 do godziny 09:00 r. wplyn^ly dwie oferty 
spelniaj^ce kryteria wyboru: 

Lp. Nazwa i adres 
oferenta/wykonawcy 

Wartosc brutto 
zamowienia 
petnoptatna/ 

po uwzglQdnieniu 
refundacji i ewentualnych 

zamiennikow 

Uwagi 

1. B R L C E N T E R P O L S K A sp. z o.o. 
ul. Krzemieniecka 60a 
54-613 Wroclaw 
Apteka Dr. Max 
A l . Jana Pawla I I 24 
58-500 Jelenia Gora 

2.771,23 z l 
3.540,13 zl* 
*wDrowadzono 

poprawke 
rachunkowa 

doofertv 

2.591,43 zi 

oferta cenowa 
znajduje si^ 

w dokumentacji 
post^powania 

2. Apteka ZDROWIE 
Monika Hylak 
ul. Eangowskiego 2 
48-200 PRUDNIK 

3.664,62 zl 

2.650,89 z l 
2.581,77 zl* , 
*wDrowadzono 

Doorawke 
rachunkowa 

do ofertv 

oferta cenowa 
znajduje si? 

w dokumentacji 
post?powania 

3. W celu doprowadzenia do porownywalnosci ofert pod uwag^ nie zostaly wzi^te leki 
zpozycji nr 4, 18, 47, 75, 81 , 82, 87, 96, 101, 121, 187, 188 formularza ofertowego (leki 
wycofane,z bi^dnie okreslon^ w zapytaniu ofertowym ilosci^ leku w opakowaniu, dawk^ 
leku itp.). 

4. Na podstawie powyzszych informacji wybrano oferenta nr 2. 

5. Uzasadnienie wyboru oferty: zgodnie z kryterium oceny ofert zawartym wzapytaniu 
ofertowym wykonawca uzyskal najwyzsz^ ilosc punktow - 100% podczas dokonanej 
oceny ofert. 

Zatwierdzara:. 

i Gorze w Jeter 1 


