
  wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /2012 Data: 11.06.2012 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia   postępowania przetargowego prowadzonego w  trybie  przetargu 
nieograniczonego    poniżej   200 000 euro na   dostawę  papieru toaletowego ,ręczników papierowych i 
dozowników na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy     Znak sprawy:  2375/2012 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 29.05.2012 r do  godz. 10.00 

(termin  składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęły  3  oferty.  W wyniku  przeprowadzonej  procedury  do 

realizacji zamówienia została wybrana oferta Firmy:

FLESZ Sp. z o. o.

ul. Hetmańska 10
15-727 Białystok

                   
cena netto: 77.610,00 zł cena brutto: 95.460,30     zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  100,00 pkt; łączna punktacja  100,00 pkt

 Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 

2010 r. nr 113, poz. 759z późn. zm.) oferty firm zostały odrzucone ponieważ ich treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferta  firmy:  Merida  Sp.  z  o.  o.  Al.  Solidarności  15;  15-751  Białystok   jest  niezgodna  w następujących 

pozycjach

a) waga wynosi 1,41 kg winno być min. 1,5 kg

b) gramatura wynosi 38 g/m² winno być 45  g/m²

c) średnica rolki wynosi 19,5 cm winno być 17-19 cm

d) wysokość ręcznika wynosi 19,8 cm winno być 21,5 ±1,5 cm

Oferta firmy Martex  ul. suwalska 11 B; 19-300 Ełk   jest niezgodna w następujących pozycjach

a) gramatura  wynosi 42  g/m² winno być 45  g/m²

b) srednica otworu wynosi 6,2 cm winno być 6 cm

c) średnica rolki wynosi 20 cm winno być 17-19 cm
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Umowa zostanie zawarta w 6 tym dniu od daty ogłoszenia wyniku przetargu (art. 94 ustawy ust.1  pkt  

2  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759z późn. 

zm.)

Zabezpieczenie wykonania umowy 5% brutto tj.  4.773,02  zł    powinno być wniesione przed 
podpisaniem umowy. 

Z poważaniem
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