
Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Znak: P-M/Z/          /2014 Data: 21.02.2014 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia   postępowania  przetargowego  prowadzonego  w   trybie 
przetargu   nieograniczonego    poniżej  5 000 000  euro na  roboty budowlane polegające na wykonaniu 
pomieszczeń  bloku  operacyjnego  łącznie   z  dostosowaniem  zaplecza  technicznego  i 
komunikacyjnego do obowiązujących wymogów sanitarnych, BHP I PPOŻ BLOKU 1F/III  budynku 
Szpitala w Ełku przy ul. Baranki 24    Znak sprawy: 6003/2013 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 14.02.2014  r. do  godz. 10.00 

(termin  składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  9  ofert.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  do 

realizacji zamówienia została wybrana oferta  Firmy:

PEDBUD Sp. z o. o. ul. Sokola 6; 11-041 Olsztyn

cena netto:  3.109.556,03 zł cena brutto:  3.824.753,92  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:

Przedsiębiorstwo Budowlane TB Invest ul. Harfowa 34; 80-298 Gdańsk

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   83,92  pkt; łączna punktacja   83,92  pkt  

ANATEX ul. Handlowa 6 G; 15-399 Białystok

 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 83,43    pkt; łączna punktacja  83,43   pkt  

Spółdzielnia Budowlanych SKOMAND ul. Wojska Polskiego 71A; 19-300 Ełk 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   96,22  pkt; łączna punktacja  96,22   pkt  

Przedsiebiorstwo Budowlane M. Minikowicz; M. Minikowicz Sp.j. ul. I Dywizji T. Kościuszki 8a 

lok. 1; 11 – 500 Giżycko

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   90,92  pkt; łączna punktacja  90,92   pkt  

AMP Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5 G; 02-972 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 56,74     pkt; łączna punktacja    56,74  pkt  



FADBET S.A. ul. 42 Pułku Piechoty 46; 15-181 Białystok

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   92,93  pkt; łączna punktacja   92,93  pkt  

Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski ul. Wodna 3/23; 19-400 Olecko

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  95,91   pkt; łączna punktacja  95,91   pkt  

PRIBO-EPB Sp. zo.o. ul. Łukasiewicza 6; 19-300 Ełk 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   98,59  pkt; łączna punktacja    98,59 pkt  

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

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

   




