
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /14                                                               Data: 15.10.2014 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę leków, 
środków farmaceutycznych  (Znak postępowania: 4515/2014)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  informujemy,  iż  do dnia 08.10.2014r.  do godz.  10.30 
(termin  składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  5  ofert.  W wyniku  przeprowadzonej  procedury  do 
realizacji zamówienia zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET 1 - Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
wartość netto:  19942,10 zł ; wartość brutto:  21537,47 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 2 - Baxter Polska  sp. zo.o. ul.m Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa
wartość netto: 48066,40 zł ; wartość brutto: 51911,71 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. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  88,75 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja: 88,57 pkt
      2.   Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl 
 streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 85,39 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja: 85,39 pkt

PAKIET  3  -  Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
wartość netto: 5942,20zł ; wartość brutto: 6417,58 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. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice   
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,63 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 
99,63  pkt         

2. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,17 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 
98,17 pkt



PAKIET  4  - Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice   
wartość netto: 7398,76 zł ; wartość brutto:  7990,67 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 -  Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
wartość netto:  12092,00 zł ; wartość brutto:  13059,36  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 została 
złożona oferta  firmy:
1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,11 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja  99,11 pkt

Zamawiający zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 pzp odrzuca ofertę wykonawcy  Baxter Polska  sp. zo.o. 
ul.m Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.
Uzasadnienie:
Pakiet 5 - Baxter Polska  sp. zo.o. ul.m Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa; 
Zamawiający  wymagał: BIAŁKO  –  34-40G,  GLUKOZA  – 80-112,5G,  TŁUSZCZ  - 45-51G, 
ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 795-900KCAL; 
    w ofercie zaoferowano 
 BIAŁKO – 33 G, GLUKOZA – 120 G, TŁUSZCZ - 30G, ENERGIA NIEBIAŁKOWA – 780 KCAL; 

Umowa zostanie zawarta dn. 20.10.2014 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


