
  Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o. o.

  ul. Targowa 55
  90-323 Łódź 

Znak: P-M/Z/          /2013 Data: 02.12.2013 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia   postępowania  przetargowego  prowadzonego  w   trybie  przetargu 
nieograniczonego    poniżej  200 000 euro na  dostawę odczynników  na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. 
Znak sprawy:  5650/2013 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 25.11.2013  r. do  godz. 10.00 (termin  

składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia 

zostały wybrane oferty  Firm:

Pakiet I
Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o.o. ul. Targowa 55; 90-323 Łódź 
cena netto: 1.682,00 zł cena brutto: 1.816,56    zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  100,00 pkt; łączna punktacja  100,00 pkt                
Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto zostały złożone oferty Firm:

Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  90,33   pkt; łączna punktacja  90,33   pkt  
Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  95,68   pkt; łączna punktacja  95,68   pkt  
Pakiet II
Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
cena netto:22.235,00 zł cena brutto: 24.013,80   zł

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

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto zostały złożone oferty Firm:

Fabimex Bi W Więcek ul. Cedrowa 16; 04-565 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  53,58 pkt; łączna punktacja  53,58 pkt

Hydrex Diagnostics Sp. z o. o. Sp. k ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  72,38   pkt; łączna punktacja  72,38  pkt  



Pakiet III
Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
cena netto: 983,88 zł cena brutto: 1.068,87   zł

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

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto została złożona oferta  Firmy:

Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o. o. ul. Targowa 55; 90-323 Łódź 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  68,89 pkt; łączna punktacja  68,89 pkt       
Pakiet V
Hydrex Diagnostics Sp. z o. o. Sp. k ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa
cena netto: 12.605,00 zł cena brutto: 13.613,40   zł

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

Jedna oferta. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet VI
Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
cena netto: 472,00 zł cena brutto: 509,76   zł

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

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto została złożona oferta  Firmy:

Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o. o. ul. Targowa 55; 90-323 Łódź 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  77,38 pkt; łączna punktacja  77,38 pkt      
Pakiet VII
 Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o. o. ul. Targowa 55; 90-323 Łódź 
cena netto:  220,00 zł cena brutto: 237,60    zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  100,00 pkt; łączna punktacja  100,00 pkt                
Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto została złożona oferta Firmy:

Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  75,86 pkt; łączna punktacja  75,86  pkt

Pakiet VIII
 Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o. o. ul. Targowa 55; 90-323 Łódź 
cena netto:  56,00  zł cena brutto: 60,48    zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  100,00 pkt; łączna punktacja  100,00 pkt                
Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto została złożona oferta Firmy:



Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  77,78 pkt; łączna punktacja  77,78  pkt

Pakiet IX
Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
cena netto: 38,00 zł cena brutto:41,04   zł

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

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto została złożona oferta  Firmy:

Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o. o. ul. Targowa 55; 90-323 Łódź 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 59,38 pkt; łączna punktacja  59,38 pkt  
Pakiet XI
Aqua – Med ZPAM-KOLASA Sp. z o. o. ul. Targowa 55; 90-323 Łódź 
cena netto:  280,00  zł cena brutto: 302,40    zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  100,00 pkt; łączna punktacja  100,00 pkt                
Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto została złożona oferta Firmy:
Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  77,78 pkt; łączna punktacja  77,78  pkt

 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 

907, 984 i 1047 )Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej 

oferty w Pakietach  IV i X.
Firma  Bio  Maxima  S.A.  ul.  Vetterów  5;  20-277  Lublin  została  wykluczona  z  postępowania  o  udzielenie 

zamówienia  publicznego na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2w/w ustawy ponieważ nie  wnieśli wadium do upływu  

terminu składania ofert. Wykonawca wpłacił 150,00 zł wadium a winien wpłacić dla Pakietu II – 1.500,00 zł.

Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

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 2013 r.  poz. 907, 984 i 1047 )

Z poważaniem



   


