
zestawienie z otwarcie ofert (z uwzględnieniem poprawienia oczywistej omyłki)
oferta nr 1 oferta nr 2 oferta nr 3 oferta nr 4

L.p rodzaj szczepionki

kwota na 

sfinansowanie 

zamówienia

POLYPHARM S.A. ul. 

Barska 33                   

02-3158 Warszawa

Salus International sp. z o.o. ul. 

Pułaskiego 9                         40-

273 Katowice

PGF Utrica sp. z o.o. ul. 

Krzemieniecka 120 54-

613 Wrocław

GSK Services sp. z o.o. ul. 

Grunwaldzka 189 60-322 

Poznań

1.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus influenzae+WZW 

typuB,zawierająca 2 antygeny krztuśca  -ampułkostrzykawka 55 558,44 61 236,00 63 336,00

2.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus influenzae z możliwością 

kontunowania szczepienia jako 4 dawki po 3 szczepieniach szczepionką 

6 składnikową. 71 038,08

3.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus influenzae-

ampułkostrzykawka 36 994,32

4.

szczepionka przeciwko rotawirusom  z uwzględnieniem wartości całego 

kursu szczepionki dla 200 pacjentów w schemacie 3 dawkowym 90 596,88 89 778,00 90 594,00

5.

szczepionka przeciwko rotawirusom  z uwzględnieniem wartości całego 

kursu szczepionki dla 200 pacjentów w schemacie 2 dawkowym 108 885,60 109 974,24

6.

szczepionka czterowalentna przeciwko zakażeniom wywołanym przez 

wirusa brodawczaka ludzkiego typ 6,11,16,18 1 000,03 2 041,20 1 400,07

7.

szczepionka dwuwalentna przeciwko zakażeniom wywołanym przez 

wirusa brodawczaka ludzkiego typ ,16 i 18 z co najmniej 9-letnią 

potwierdzoną w charakterystyce produktu leczniczego ochroną. 1 422,25 1 991,15

8.

szczepionka przeciwko zakażeniom spowodowanym przez wirusa 

zapalenia wątroby typu B 14 341,32 17 690,00 19 236,00 19 740,00

9.

szczepionka przeciwko zakażeniom spowodowanym przez wirusa 

zapalenia wątroby typu B ( mozliwość stosowania schematu 

przyspieszonego) 9 720,00

10.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus influenzae+WZW typuB 

,zawierająca 3 antygeny krztuśca 54 059,40 61 422,62

11.

szczepionka przeciwko zakażeniom wywołanym przez streptoccocus 

pneumoniae dla niemowląt od 2-go miesiąca życia do 5-go roku życia 10 

walentna 15 596,71 19 939,61

12.

szczepionka przeciwko zakażeniom wywołanym przez streptoccocus 

pneumoniae dla niemowląt od 2-go miesiąca życia  13 walentna 56 465,10 30 186,00

13.

szczepionka przeciwko ospie wietrznej zawierająca atenuowane wirusy 

ospy wietrznej  szczepu OKA 19 092,24 21 762,02

14.

szczepionka przeciwko meningokokom zawierająca szczepy Neisseria  

meningitidis B do stosowania po 2 miesiacu zycia 12 312,00 11 080,80

15.

szczepionka przeciwko meningokokom zawierająca szczepy Neisseria  

meningitidis A,C,W135,Y po 12 m-cu życia 5 139,94 5 695,20

16.

szczepionka przeciwko meningokokom zawierająca szczepy Neisseria  

meningitidis C do stosowania po 2 miesiacu zycia 4 953,50 5 999,40


