
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /12                                                Data: 15.05.2012 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę leków, środków 

farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i szewnych (Znak postępowania: 1940/2012 )

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z o.o.  informujemy,  iż do dnia 10.05.2012 r.   do godz.10.30  (termin 

składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 7 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia 

zostały wybrane oferty firm:

PAKIET 1 - SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

wartość netto: 9866,10 zł; wartość brutto: 10655,40 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 2 – PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 4320,70 zł; wartość brutto: 46786,36 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 4 – PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 17421,95 zł; wartość brutto: 18815,71 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 5 - PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 946,60 zł; wartość brutto: 1022,33 zł.

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

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

firmy:

               BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

               Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,30 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 93,30 pkt.
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PAKIET 6 – COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 7975,71 zł; wartość brutto: 8613,77 zł.

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

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

firmy:

             JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

             Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,06 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 93,06 pkt.

            GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „ZARYS” Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 

            41-808 Zabrze

            Streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,87 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 90,87 pkt.

PAKIET 7 - COVIDIEN POLSKA Sp. z o.o., Al.Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 2345,76 zł.; wartość brutto: 2533,42 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 8 – PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto: 547,80 zł; wartość brutto: 591,62 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 9 - GÓRNOŚLĄSKA CENTRALA ZAOPATRZENIA MEDYCZNEGO „ZARYS” Sp. z o.o., 

ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

wartość netto: 699,75 zł; wartość brutto: 755,73 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 zgodnie z art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca oferty  

poniższego wykonawcy, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ

• Pakiet 1 PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

W pakiecie 1 w poz. 14 Zamawiający wymagał HYDROXYZINE F1/CH 0,1 G/2 ML X 5 AMP natomiast Dostawca  

zaoferował Corhydron 100, 100 mg, inj. doż, 5 fiol(ss)+rozp, co jest niezgodne z SIWZ

• Pakiet 7  JOHNSON & JOHNSON POLAND Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

W pakiecie 7 poz. 2 Zamawiający wymagał szwów niewchłanialnych syntetycznych poliamidowych o numerze 6-0 i  

dł. nici 45 cm i rodzaju igły 19-20 mm,3/8 koła tnące/odwrotnie tnące, natomiast Dostawca w załączonych katalogach 

i formularzu cenowym zaoferował szew o numerze katalogowy EH 7790H, co jest niezgodne z SIWZ;
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W pakiecie 7 poz. 3 Zamawiający wymagał szwów niewchłanialnych syntetycznych poliamidowych o numerze 2 i dł.  

nici  90 cm i  rodzaju igły 48mm,1/2 koła  stożkowa,  natomiast  Dostawca w załączonych katalogach i  formularzu  

cenowym zaoferował szew o numerze katalogowy W 749, co jest niezgodne z SIWZ;

Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art.93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia w pakiecie: 3 gdyż nie złożono żadnej ważnej oferty.

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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