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Pytania i odpowiedzi

WykonaŃcy zainteresowani uczestnictwęmw zapytaniu ofertowym na zadanię: ,,Sukceslłvna
dostawa leków i preparatów farmaceutycznych do Domu Pomocy SPołecznej w Strzelcach

Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul, Strazacka 8",

Dom pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią
w Leśnicy informuje, ze wpłynęły następujące pytania:

P},tanie nr 1:

Formularz - zŃączniknr 1 do zapytaniazayłiera w poz,

4,I9,64,75,I53,i66,I76,182,255,26I,269,30!,323,3Ż8 ceny urzędowe. Czy WycęniĆ te leki

przed czy po refundacji.

Odpowiedz:
Nalezy wycenić leki przed refundacją.

P},tanie nr 2:
ponizsze pozycje zostńy powtórzone. czy wycenić wszystkie?
Ąa 

^1JJ-+J
52-6I-7I (powinno być Z\g,ponieważ brak wielkości 1009)

ż43-236
T4\(zatliast 1 8tab1. Powinno by ó 28tabl) 243

299-300

Odpowiedź:
Poz.33 - 43 takwycenić obydwie pozycje.
poz.52 -62-7I - winno byó żOg, wycenić trzy pozycje,
Poz. ż43-236 wycenió obydwie pozycje.
Poz.242- winno być 28tabl.
Poz.299-300 - wycenió obydwie pozycje,

P},tanie nr 3:

i-oz,}}jest alantan maść 5Omg-powinno być zasypka. Czy wycenió zasypkę?

Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 4:

Poz.2}jest Avocort powinno być Travocort _ i taki lek wyceniamy.

Odpowiedź:
Winno być Travocort.

P},tanie nr 5:
poz.36 Bisacodyl Smgx3Oczopków, powinno byó 3Otabletek. Wyceniamy tabletki.

Odpowiedź:
Tak.



Pytanie nr 6:

P"". 84 D.t.alex x60_ decyĄao dopuszczeniu do obrotu wygasła. Nie wyceniamy pozycji,

Odpowiędź:
Lek wykreśla się.

P}.tanie nr 7:

P"rl14 f"rt"* że|2009- brak takiej pojemności. Czy wycenić 1009?

Odpowiędź:
Tak.

Pytanie nr 8:

Po, r 18 brak flegaminy w tabl. x30, czy wycenić po 20tab1, ?

Odpowiedź:
Tak.

P}.tanie nr 9:

P", 139 H"ńapekt Syrop - brak wielkości 2}ml.czy wycenić po 200ml?

Odpowiedź:
Tak.

P},tanie nr 10:

Poz,248 ranigast - produkt wycofany. Brak w obrocie,

Odpowiedź:
Lek wykreśla się.

P},tanie nr 1 1:

Ż38 pru*olan 20mg brak opakowań po 50tab1, Czy wycenić opakowanie po 56tabletek?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z ilością w opakowaniu.

Pytanie nr 12:
poz2s1 Thiocodin 5tabl - brak podanej wielkości. Czy wycenić opakowania po 10tab1?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z ilością w opakowaniu.

P}tanie nr 13:

Poz. 309 Voltaren żet2O0g_ brak opakowania}O}g. Czy wycenió po 150?

Odpowiedź:
Tak.



Jednocześnie informujemy, że przedłaża się termin składania ofeń na dzień

20.02.2020r. do godz. 15.00
oferty należy aózye w sekretariacię DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiŚcie,

pocńą, flxem lub pocźą elektroniczną.

wszystkie pozostałe waruŃi zapytania pozostają bez zmiarl,.

Otrzymują:
1. x adresat
2.x ala

w


