
               Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /14                                                                        Data: 02.12.2014r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 207 000 euro na dostawę sprzętu medycznego i 
wyposażenia bloku operacyjnego dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. (Znak postępowania: 5319/2014)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy,  iż do dnia  24.11.2014r.  do godz.  10.30 
(termin  składania  ofert)  do  Zamawiającego wpłynęło  10 ofert.  W wyniku przeprowadzonej  procedury do 
realizacji zamówienia zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET  - 1 – INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp.k ul.Kwiatowa 32A 55-300 Krępice
wartość netto: 38 000,00 zł ; wartość brutto:  41 040,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty, 10pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 100 pkt
Oferta   najkorzystniejsza  pod względem ocenianych  kryteriów,  spełniająca  wszystkie  wymogi  zawarte  w 
SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty firm:

1. Biameditek Sp. z o.o. ul.Składowa 12 15-399 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 35,85 pkt- wartość brutto oferty,10 pkt – gwarancja, 
łączna punktacja 45,85.pkt

2. Kendromed Sp. z o.o. Ul. Sołtysowicka 25a 51-168 Wrocław
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 54,77 pkt- wartość brutto oferty, 3,33 pkt – gwarancja, 
łączna punktacja 58,11pkt

PAKIET  - 2 –Reynolds Medical Diagnostyka Kardiologiczna Sp.z o.o. Ul. Renesansowa 5A    01-905 Warszawa
wartość netto: 18 800,00 zł ; wartość brutto:  20 304,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,  0pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 90 pkt
Oferta   najkorzystniejsza  pod względem ocenianych  kryteriów,  spełniająca  wszystkie  wymogi  zawarte  w 
SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty firm:

1. Biameditek Sp. z o.o. ul.Składowa 12 15-399 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 65,08 pkt- wartość brutto oferty,10 pkt – gwarancja, 
łączna punktacja 75,08.pkt

2. Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k.   ul. Żołny 11  02-815 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 74,87 pkt- wartość brutto oferty, 0,00 pkt – gwarancja, 
łączna punktacja 74,87pkt

   
PAKIET  - 4 –Biameditek Sp. z o.o. ul.Składowa 12 15-399 Białystok
wartość netto: 44 730,00 zł ; wartość brutto:  48 308,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,  10pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 100 pkt



Oferta   najkorzystniejsza  pod względem ocenianych  kryteriów,  spełniająca  wszystkie  wymogi  zawarte  w 
SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty firm:

1. „KONKRET” Dagmara Fik, Marcin Mazurkiewicz Sp. j ul. Dworcowa 15A 86-200 Chełmno
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 55,74 pkt- wartość brutto oferty;  3,33 pkt – 
gwarancja, łączna punktacja 59,07 pkt

2. Kendromed Sp. z o.o. Ul. Sołtysowicka 25a 51-168 Wrocław
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 82,65 pkt- wartość brutto oferty, 3,33 pkt – gwarancja, łączna 
punktacja 85,98 pkt

PAKIET  - 5 –Kendromed Sp. z o.o. Ul. Sołtysowicka 25a 51-168 Wrocław
wartość netto: 29 710,00 zł ; wartość brutto:  32 086,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,  3,33 pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 93,33 pkt
Oferta   najkorzystniejsza  pod względem ocenianych  kryteriów,  spełniająca  wszystkie  wymogi  zawarte  w 
SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty firm:

1. Biameditek Sp. z o.o. ul.Składowa 12 15-399 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 76,88 pkt- wartość brutto oferty; 10,00 pkt – 
gwarancja, łączna punktacja 86,88 pkt

PAKIET  - 6 –Kendromed Sp. z o.o. Ul. Sołtysowicka 25a 51-168 Wrocław
wartość netto: 29 710,00 zł ; wartość brutto:  32 086,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,  0,00 pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 90,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET  - 7 –Stolter Sp .z o.o. Grubno 63 86-212 Stolno 
wartość netto: 27 800,00  zł ; wartość brutto:  30 024,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,  0,00 pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 90,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET  - 8 –PROMED S.A. ul.Krajewskiego 1B 01-520 Warszawa
wartość netto: 24 000,00  zł ; wartość brutto:  25 920,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,  0,00 pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 90,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET  - 10 – Alvo  Sp. zo.o  Sp. k. ul. Południowa 21 A, 64-030  Śmigiel
wartość netto: 140 590,00  zł ; wartość brutto:  172 925,70,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty, 10,00 pkt - gwarancja łączna 
punktacja – 90,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 



Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z  art. 89 ust.1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający  odrzuca 

oferty wykonawców w zakresie poniższych nr pakietów, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.

W zakresie pakietu nr 2 - Viridian Polska Sp. z o.o. ul. Bielawska 6 lok 9 02-511 Warszawa – Zaoferowany kardiomonitor 

G30 nie spełnia wymogu SIWZ tj punktu 22 z załącznika nr.9 tj.: „Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i 

nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której 

założony jest czujnik”. Potwierdza to załączony do oferty wyciąg z instrukcji obsługi numer podrozdziału 7.5.1.

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

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

Umowa zostanie zawarta dn. 08.12.2014 zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych   (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232).

                                                             Z poważaniem

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=7965

