
                    
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /13                                                               Data: 09.12.2013 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na dostawę materiałów szewnych i 
opatrunkowych (Znak postępowania: 5212/2013)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 24.11.2013 r.  do godz. 10.30  (termin składania 

ofert) do Zamawiającego wpłynęło 12 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane  

oferty firm:

PAKIET  1  -  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów
wartość netto: 31529,52 zł ; wartość brutto:34051,88  zł 

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

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

firm:

1. Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 67,15 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 67,15 pkt

PAKIET 2 -  Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto:  15210,00  zł ; wartość brutto: 16426,00 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  3 -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 

wartość netto: 1113,84 zł ; wartość brutto: 1202,95  zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 5 - Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów 
wartość netto:1070,64 zł ; wartość brutto: 1156,29 zł 

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

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

firm:

1. Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa 
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              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,05 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja  95,05 pkt

Pakiet 7 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 1512,00 zł ; wartość brutto: 1632,96 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 10 - Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa 

wartość netto: 18260,00 zł ; wartość brutto: 19720,80  zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 11 - Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa 

wartość netto: 28785,60 zł ; wartość brutto: 31088,45 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 12 -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 31008,00 zł ; wartość brutto:  33488,64zł 

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

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

firm:

1. Bard Poland Sp. Z o.o., ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa 

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 83,35 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 83,35 pkt

PAKIET 13  -  Promedica Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ul. Grudziądzka 

159A, 87-100 Toruń

wartość netto: 7440,00 zł ; wartość brutto: 8035,20 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 14 -  Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

wartość netto: 27522,90zł ; wartość brutto: 29724,73 zł 

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

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

firm:

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

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,82pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 98,82 pkt

             2. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
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              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 97,75 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 97,75  pkt

PAKIET  15 -  Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

wartość netto: 23190,90 zł ; wartość brutto: 25046,17  zł 

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

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

firm:

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

                streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,56 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 95,56 pkt

               2. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

  streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:96,54  pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 96,54 pkt

PAKIET 16 -  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto: 9416,30 zł ; wartość brutto: 10172,84 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet 18 -3M Poland Sp. Z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

wartość netto: 33241,08zł ; wartość brutto: 35900,37 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 19 -  LUBMEDICAL Sp. Z o.o. Sp.k., ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin

wartość netto: 906,00 zł ; wartość brutto: 978,48  zł 

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

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

firm:

1. Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 83,10 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 83,10 pkt

PAKIET 20 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto: 5027,90zł ; wartość brutto: 5430,13 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 21 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 

wartość netto: 1905,80 zł; wartość brutto:  2058,26 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
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PAKIET 23 - BoxMet Medical Sp.z o.o., Piskorzów 51,58-250 Pieszyce

wartość netto: 5316,20 zł ; wartość brutto: 5741,49 zł 

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

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

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

Zamawiający odrzuca oferty wykonawców w zakresie poniższych nr pakietów, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.

W zakresie pakietu nr 

Pakietu 2

1. Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – podany czas wchłaniania w ofercie 

między 40-50 dniem, zaś  Zamawiający wymagał między 42 - 45 dniem.

Pakietu 4 poz.7

2. Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – w ofercie MONOSOF/SN 666 tj. 2-0 90 

cm 19 mm3/8 odwrotnietnąca, w SIWZ wymagano poz. 3-0; 45 cm ; 24 mm 3/8 odw.-tnąca.

Pakiet 14 poz.2-3;1-4

3. AK-MED S.C. P. Kościelniak, A. Kościelniak, ul. Szkolna 1, 55-114 Kryniczno - w ofercie poz.2 kompresy 

niejałowe 13N 8W 5x5 a 100 szt (w SIWZ kompresy 13 N 8W 7,5x7,5 x100 szt ); poz.3 kompresy niejałowe 

13N 8W 7,5x7,5 a 100 szt (w SIWZ 13N8W 5x5 cm x 100) szt; poz. 1-4 – brak potwierdzenia kl. II a  reg. 7

4. Pakiet 15   

AK-MED S.C. P. Kościelniak, A. Kościelniak, ul. Szkolna 1, 55-114 Kryniczno -  ze złożonych wyjaśnień 

wynika, iż zawartość bawełny w wacie wynosi 30 % zaś w SIWZ wymagano  min. 50 % bawełny.

Pakiet 16

5. Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - w ofercie gips naturalny, Zamawiający wymagał gipsu 

syntetycznego.

Pakiet 16 poz.5

6. Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze – w ofercie OS -123 tj. 12 cmx3m, w SIWZ 10 cmx3m

Pakiet 17 poz.2

7. 3M Poland Sp. Z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05 -830 Nadarzyn w ofercie zaproponowany opatrunek 

nie ma kleju akrylowego naniesionego w siateczkę, który był wymagany w SIWZ.

Pakiet 18 poz.1

8. Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze ze złożonych wyjaśnień wynika, iż przylepiec nie posiada 

perforacji, włóknina między innymi jest z poliestru; w SIWZ zamawiający wymagał perforacji na całej długości 
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plastra oraz włókniny poliestrowej.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu nr 

6,8,9,17,22, gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta 16.12.2013 r. zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (DZ. U. Z 2013 R. Poz.907).

Zabezpieczenie   wykonania  umowy  5%  brutto  powinno  być  wniesione  przed  podpisaniem 
umowy. 

Z poważaniem
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