
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /12                                                Data: 02.02.2012 r.

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  200  000  euro  na  dostawę  artykułów 

sterylizacyjnych (Znak postępowania: 101/2012 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 19.01.2012 r.   do godz. 10.30  (termin 

składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia  

zostały  wybrane oferty firm:

Pakiet  1 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

wartość netto: 12300,00 zł; wartość brutto: 13284,00 zł

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone  

oferty firm:

Informer Med Sp. z.o.o., ul. Winogrady 118,61-626 Poznań 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 96,46 pkt- wartość brutto oferty,łączna punktacja 96,46  pkt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANKA” Ul. Niepodległości 58, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 80,36 pkt- wartość brutto oferty,łączna punktacja 80,36 pkt

Pakiet 2 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

wartość netto: 23935,50 zł; wartość brutto: 25850,34 zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna ważna oferta  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet  3 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANKA” Ul. Niepodległości 58, 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI

wartość netto: 935,00 zł; wartość brutto: 1150,05 zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna ważna oferta  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet  3A  -  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „ANKA”  Ul.  Niepodległości  58,  73-110  STARGARD 

SZCZECIŃSKI
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wartość netto:  6610,00 zł; wartość brutto: 8130,30 zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna ważna oferta  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Jednocześnie  informujemy,  iż  na  podstawie  art.93  ust.1  pkt.1  ustawy Prawo zamówień  publicznych,  Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w: 

• Pakiet 4

 gdyż nie złożono żadnej ważnej oferty.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca  

oferty poniższych wykonawców, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ

• Pakiet 2  Informer Med Sp. z.o.o., ul. Winogrady 118,61-626 Poznań

Przyczyną  odrzucenia  oferty  z  postępowania  jest  to,  że  oferta  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, tzn: brak znaku CE na rękawie foliwo-papierowym, którego wymagał Zamawiający oraz 

w poz. 6 pakietu II zaoferowano rękaw 210 mm x 200 m, zaś Zamawiający wymagał rękaw o wymiarze 200 mm 

x 200 m.

• Pakiet  2 Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe  „ANKA”  Ul.  Niepodległości  58,  73-110  STARGARD 

SZCZECIŃSKI

Przyczyną  odrzucenia  oferty  z  postępowania  jest  to,  że  oferta  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, tzn: brak znaku CE na rękawie foliwo-papierowym, którego wymagał Zamawiający.

• Pakiet 2 Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp.z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok 

Przyczyną  odrzucenia  oferty  z  postępowania  jest  to,  że  oferta  nie  odpowiada  treści  specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia, tzn: brak znaku CE oraz długości na rękawie foliwo-papierowym, których wymagał 

Zamawiający.

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu godnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

Z poważaniem                                                                                        
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