
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /12                                                Data: 06.03.2012 r.

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

farmaceutycznych oraz  materiałów opatrunkowych i szewnych  (Znak postępowania: 887/2012)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 02.03.2012r.  do godz. 10.30  (termin składania 

ofert) do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane  

oferty firm:

Pakiet  1 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

wartość netto: 29285,40  zł; wartość brutto:  31628,23 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 została złożona oferta 

firmy:

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

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,71  pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  98,71 pkt

Pakiet  2 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

wartość netto: 1296,00  zł; wartość brutto: 1399,68 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 złożona oferta 

firmy:

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

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,61  pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  98,61 pkt

Pakiet 3  - PROFARM PS Sp. z o.o.,ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna

wartość netto: 7116,00  zł; wartość brutto: 7685,28 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 została złożona oferta 

firmy:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,01  pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  99,01 pkt
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streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 94,34  pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  94,34 pkt

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

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,52  pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  99,52 pkt

Pakiet  4 - Amgen Sp. zo.o., ul. Złota 59,00-120 Warszawa

wartość netto: 53613,48 zł; wartość brutto: 57902,56 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 - PROFARM PS Sp. z o.o.,ul. Słoneczna 96 05-500 Stara Iwiczna

wartość netto: 40996,00 zł; wartość brutto: 44275,68 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:

Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  99,40 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,40 pkt

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

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,71 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  99,71pkt

Pakiet 6  - PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 17421,50 zł; wartość brutto: 18815,22 zł

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

Jedna ważna oferta  spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet  7 - Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto: 1958,40 zł; wartość brutto: 2116,80 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.

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu zgodnie 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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