
                    
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /14                                                               Data: 20.01.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę leków, środków 
farmaceutycznych oraz materiałów szewnych i opatrunkowych (Znak postępowania: 6421/2014)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 14.01.2014 r.  do godz. 10.30  (termin składania 
ofert) do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane  
oferty firm:
PAKIET  1  -  PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
wartość netto: 376705,50 zł ; wartość brutto:  406872,58 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. Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,25 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 98,25  pkt

2. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
  streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  98,87 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 98,78  pkt

PAKIET  2  -  Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
wartość netto: 5025,46 zł ; wartość brutto:  5427,50 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.PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  99,14 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja   99,14 pkt

PAKIET  4  -  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17,  97-400 Bełchatów
wartość netto:  26797,92zł ; wartość brutto:  28941,75 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:  86,90 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  86,90 pkt

PAKIET 4 A -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto:   5738,16 zł ; wartość brutto: 6197,21  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 -  Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa
wartość netto:   12002,40 zł ; wartość brutto: 12962,60  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 8-  3M Poland Sp. Z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
wartość netto:   4860,00 zł ; wartość brutto:  5248,80 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  9  -  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
wartość netto: 735,00 zł ; wartość brutto: 793,80 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. 3M Poland Sp. Z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  27,74 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  27,74 pkt

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z  art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  odrzuca 
ofertę wykonawcy w zakresie poniższego nr pakietu, gdyż jego treść nie odpowiada SIWZ.

Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice w zakresie pakietu 1:
1. poz. 329 Zamawiający wymagał Venlafaxine 0,075 G x 28 tabl ; w ofercie: tabletki o przedłuż. uwalnianiu.

Zamawiający odrzuca ofertę wymienionego poniżej wykonawcy w zakresie poniższego pakietu na podstawie 
przepisu  art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy pzp tj. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice w zakresie pakietu 1:

1. Poz. 185 Asomax 500 500mg*100 tabl. dojelit. cena urzędowa – 69,17 zł; w ofercie -  71,79 zł brutto
2. poz. 108 Plendil 5 mg * 28 tabl. powl. SZ cena urzędowa – 21,55 zł; w ofercie – 23,57 zł brutto
3. poz. 107  Plendil 10 mg* 28 tabl. powl. SZ  cena urzędowa – 27,22 zł; w ofercie  32,89 zł brutto
4. poz. 73 Pradaxa 75 mg* 30 kaps. tw. cena urzędowa – 176,90 zł; w ofercie 186,36 zł brutto

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu nr 3, 
6,7 gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta dn. 27.01.2014 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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