
            WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Znak: P-M/Z/            /14                                           Data: 30.07.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 207 000 euro   na dostawę  materiałów 
eksploatacyjnych  oraz  sprzętu  komputerowego  dla  „Pro-Medica”   w  Ełku  Sp.  z  o.o.  (Znak  postępowania: 
3104/2014).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 23.07.2014  r.   do godz. 10.30  (termin 
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  9  ofert.  Zgodnie  z  SIWZ  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty 
zamawiający kierował  się  kryterium ceny.  W wyniku  przeprowadzonej  procedury do  realizacji  zamówienia  została  
wybrana oferta firmy:

Pakiet  1 - SPECTRA COMP sp. z o.o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto: 5801,000  zł ; wartość brutto:  7135,23 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  2 - SPECTRA COMP sp. z o.o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto: 2880,00  zł ; wartość brutto: 3542,40 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 - DMD sp. Cywilna Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniewska 41 B, 35-101 Rzeszów
wartość netto: 7064,00 zł; wartość brutto: 8688,72 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. SPECTRA COMP sp. z o.o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 78,14 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 78,14 pkt

Pakiet  4 -SPECTRA COMP sp. z o.o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto:  10649,00 zł ; wartość brutto: 13098,27  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 - PHU Renoma ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz  
wartość netto: 2041,00 zł; wartość brutto: 2510,43  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. DMD sp. Cywilna Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniewska 41 B, 35-101 Rzeszów
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,91 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 90,91 pkt

2. Cartidge  Control Kielce sp. Z o.o., ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,47pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 90,47pkt

3. SPECTRA COMP sp. z o.o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
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 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 81,93 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 81,93 pkt

Pakiet  6 - Cartidge  Control Kielce sp. Z o.o., ul. Zagórska 186, 25-346 Kielce
wartość netto: 19819,00 zł; wartość brutto:  24377,37 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.  PHU Renoma ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz  
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,56 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 90,56 pkt
    2. PPHU Martex Marta A. Trochimczyk, ul. Suwalska 11 B, 19-300 Ełk
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 85,76 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 85,76 pkt
 3.  Justyna  Tomkiewicz  Centrum  Obsługi  Biznesu,  ul.  J.Słowackiego  1/3,   19-300  Ełk  
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 84,59 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 84,59 pkt
 4. PRINTEX  K.  Borkowski  K.  Mirowski  Sp.  j.,  Al.  Piłsudskiego  105  B,  05-270  Marki  
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 77,78 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 77,78 pkt
    5.   DMD sp. Cywilna Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniewska 41 B, 35-101 Rzeszów
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,31 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 60,31pkt

Pakiet  7 - SPECTRA COMP sp. z o.o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto: 18400,00  zł ; wartość brutto: 22632,00  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  8 - ETICOD SP. ZO.O., ul. Racławicka 29, 41-506 Chorzów
wartość netto: 3750,00 zł; wartość brutto: 4612,50  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. Stanpol Łukasz Janicki ul. Dworcowa 8 ,44-145 Stanica 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 88,24 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 88,24 pkt

Pakiet  9 -  SPECTRA COMP sp. z o.o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto:  9720,00 zł ; wartość brutto: 11955,60  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.

Umowa zostanie zawarta dn. 13.08.2014 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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