
  

         Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /14                                           Data: 29.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego 
do zabiegów chirurgicznych   dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak postępowania: 2886/2014)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 24.07.2014  r.   do godz. 10.30  (termin 
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  6  ofert.  Zgodnie  z  SIWZ  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 
zamawiający kierował  się  kryterium ceny.  W wyniku  przeprowadzonej  procedury do  realizacji  zamówienia  została  
wybrana oferta wykonawcy:

Pakiet  1 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 340660,00 zł; wartość brutto: 367912,80  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. Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 88,12 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  88,12 pkt

Pakiet  2 - Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa
 wartość netto: 218300,00 zł ; wartość brutto 235764,00 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  100,00  pkt-  wartość  brutto  oferty,  łączna  punktacja  100,00  pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Pakiet  3 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 14220,00 zł ; wartość brutto 15357,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Pakiet  4 - Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa
wartość netto: 23000,00 zł ; wartość brutto 24840,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Pakiet  5 - Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa
wartość netto: 1650,00 zł ; wartość brutto 1782,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Pakiet  6 - SUN-MED spółka cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
wartość netto: 2425,00,00 zł; wartość brutto: 2619,00  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  
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oferty  firm:
1.Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP 
 ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 52,04 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  52,04 pkt

Pakiet  7 - Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP 
 ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
wartość netto: 1188,00 zł; wartość brutto: 1283,04  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. COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 85,71 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  85,71 pkt
            2. NTM-MED Jolanta Krysiak, ul. Wyszyńskiego  154B/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski  streszczenie oceny i 
porównania złożonej oferty: 51,43 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja   51,43 pkt

Pakiet  8 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 33210,00 zł ; wartość brutto 35866,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Pakiet  9 - SUN-MED spółka cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
wartość netto: 13950,00 zł ; wartość brutto 15066,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Pakiet  10 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 10750,00 zł; wartość brutto: 11610,00  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. COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,48 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  93,48 pkt

Pakiet  11 - COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
wartość netto: 4600,00 zł; wartość brutto  4968,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 100,00 pkt- wartość brutto oferty, łączna punktacja 100,00 pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ

Pakiet  12 - Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP 
 ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
wartość netto: 4000,00 zł; wartość brutto: 4320,00  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: 57,14 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  57,14 pkt
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2. COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 52,63 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  52,63 pkt

Pakiet  13 - Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP 
 ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów
wartość netto: 1640,00 zł; wartość brutto: 1771,20  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. COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 29,93 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 29,93 pkt

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzuca ofertę wykonawcy Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND 
W1F 7PP ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów w zakresie  Pakietu nr 10 poz. 1, gdyż jego treść nie odpowiada 
SIWZ. Zaproponowany w trokarze zawór  jest dwudrożny co uniemożliwia desuflację.

Umowa zostanie zawarta dn. 05.08.2014 r. zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423) 

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

Z poważaniem
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