
         Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/         /14                     Data:16  .06.2014 r.

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  207  000   euro  na

dostawę  papieru toaletowego, ręczników papierowych i dozowników na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

przez okres 24 miesięcy   (Znak sprawy: 2722/2014 )

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 02.06.2014 r. do  godz. 10.00 (termin składania ofert) do

Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury Zamawiający  informuje, iż na podstawie art. 89 ust.1 pkt

2  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2013 r.  poz. 907,984 i 1047  )   Zamawiający

odrzuca  oferty  następujących  Firm  ponieważ   ich  treść  nie  odpowiada  treści  specyfikacji   istotnych  warunków

zamówienia 

OFERTA nr 1

FLESZ Sp. z o. o.; ul. Hetmańska 10; 15-727 Białystok 

poz. 3 – papier toaletowy.

Zamawiający wymagał aby długość papieru wynosiła 170 ± 10. Oferent dostarczył papier o długości 140 m. 

OFERTA nr 2

BEKA   Beata Karolczyk;ul Elewatorska 11/1;15-620 Białystok

poz. 1 – ręcznik papierowy 

Zamawiający wymagał aby gramatura (g/m²)wynosiła min. 45 g /m² waga/długość x wysokość. Oferent dostarczył  ręcznik

o gramaturze 39 g/m²

poz. 2 – ręcznik papierowy do automatu 

Zamawiający wymagał aby gramatura (g/m²)wynosiła min. 45 g/m²  waga/długość x wysokość. Oferent dostarczył  ręcznik

o gramaturze  39 g/m²

poz. 3 – papier toaletowy

Zamawiający wymagał aby gramatura (g/m²)wynosiła min. 36 g /m² waga/długość x wysokość. Oferent dostarczył  ręcznik

o gramaturze 31 g /m²

OFERTA Nr 3 

PPHU MARTEX Maria A. Trochimczyk; 19-300 Ełk ul. Suwalska 11 B

data:30.01.2013


poz. 1 – ręcznik papierowy 

Zamawiający wymagał aby gramatura (g/m²)wynosiła min. 45g /m² waga/długość x wysokość. Oferent dostarczył  ręcznik 

o gramaturze 40 g/m²

poz. 2 – ręcznik papierowy do automatu 

Zamawiający wymagał aby gramatura (g/m²)wynosiła min. 45 g/m² waga/długość x wysokość. Oferent dostarczył  ręcznik

o gramaturze  43 g/m².

Jednocześnie Zamawiający unieważnia  postępowanie przetargowe    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)  gdyż  nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu.

 z poważaniem:


