Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na dostawę pasków testowych do glukometrów iXell w ramach realizacji przez
Powiat Słubicki projektu pn.: „Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja
zdrowego stylu życia w powiecie słubickim” finansowanego w ramach Programu
PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu ze środków Norweskiego
Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa.
Oferta Nr 1
Apteka VITA s.c.
ul. Wrocławska 5J
69-100 Słubice
Cena – 4 677 zł netto, 5 051,16 zł brutto
(Zamawiający poprawił w ofercie oczywista omyłkę rachunkową wynikającą z zaokrąglenia ceny
brutto przedmiotu zamówienia – zgodnie z podana stawka VAT, tj. poprawił kwotę
z: 6 153 zł na: 5 051,16 zł) Zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
ceny leków refundowanych są sztywne - Aktualne listy refundacyjne zawierają dokładną
informacje o ostatecznej odpłatności pacjenta za opakowanie, a apteka zobowiązana jest się do
tego stosować. Cena detaliczna (taka sama we wszystkich aptekach) wynosi 5 672,22 zł.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oferta Nr 2
SOMA Sp. z o. o.
ul. Ku Słońcu 23/24 gab. 35
71-073 Szczecin
Cena – 5 672,22 zł netto, 6 153 zł brutto
W związku z tym, iż w niniejszym postępowaniu złożona została tylko jedna ważna
oferta – na podstawie pkt 7 Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009 – 2014 oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 -2014, do których nie ma zastosowania
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
niniejsze postępowanie unieważnia.
Wyciąg z ww. wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie udzielania
zamówień (..) :
7) W przypadku gdy Operator Programu / beneficjent / partner pomimo zamieszczenia
zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej, w prasie lub wysłania zapytania
ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców nie otrzymał dwóch
ważnych ofert, należy jeden raz powtórzyć procedurę, o której mowa odpowiednio
w pkt 5 lub 6. Jeżeli w wyniku powtórzenia procedury Operator Programu / beneficjent /
partner nie otrzymał dwóch ważnych ofert, można zawrzeć umowę, np. z wykonawcą,
który jako jedyny złożył ofertę, lub po przeprowadzeniu negocjacji z jednym wykonawcą.

„Profilaktyka chorób układu krążenia i promocja zdrowego
stylu życia w powiecie słubickim. Program Operacyjny
PL13:Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu.”

