
Do wszystkich uczestników postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                               Data: 27.01.2015 r.
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  leków, środków farmaceutycznych oraz materiałów opatrunkowych i 
szewnych dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 10/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 15.01.2015r.  do godz. 10.30  (termin składania
ofert) do Zamawiającego wpłynęło 9 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane
oferty firm:
PAKIET  1 -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 44217,63 zł ; wartość brutto: 47755,05 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 -   Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 19967,51  zł ; wartość brutto: 21564,92 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 3 -  Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa
wartość netto: 2210,04 zł ; wartość brutto: 2386,84 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 -  BoxMet Medical Sp.z o.o., Piskorzów 51,58-250 Pieszyce
wartość netto 285,60 zł ; wartość brutto:: 308,45 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 6 -  BoxMet Medical Sp.z o.o., Piskorzów 51,58-250 Pieszyce
wartość netto: 3806,40 zł; wartość brutto: 4110,91  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  7  - Konsorcjum:  PGF  URTICA  Sp.  z  o.o.  ul.  Krzemieniecka  120,  54-613  Wrocław  (lider);
 PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź 
wartość netto: 34611,36 zł ; wartość brutto: 37379,72 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. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,05 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 90,05 pkt
PAKIET 8 - Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. ,Ul. Nocznickiego 31 01-918 WarszawaK
wartość netto: 10518,50 zł ; wartość brutto: 11359,98 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.Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław (lider);
 PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź 

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 98,06 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 98,06 pkt
PAKIET 9 -  Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
wartość netto: 2284,40 zł ; wartość brutto: 2467,15 zł 
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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. Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,62 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,62 pkt
    2.  Konsorcjum:  PGF  URTICA  Sp.  z  o.o.  ul.  Krzemieniecka  120,  54-613  Wrocław  (lider);
              PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź 
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 99,60 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 99,60  pkt
              3. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 84,85 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 84,85 pkt
PAKIET  10 -  Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
wartość netto: 1366,44 zł ; wartość brutto: 1475,76  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  11 -   Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław (lider);  PGF S.A. ul.
Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź 
wartość netto: 1606,50 zł ; wartość brutto: 1735,02 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: 90,56  pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 90,56 pkt
              2. Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 89,75 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 89,75 pkt

PAKIET  12 -   Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
wartość netto: 2386,93 zł ; wartość brutto:  2577,88 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  13 -   Baxter Polska  sp. zo.o. ul.m Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
wartość netto: 2032,80  zł ; wartość brutto: 2195,42 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.  Konsorcjum:  PGF URTICA Sp.  z  o.o.  ul.  Krzemieniecka  120,  54-613  Wrocław  (lider);   PGF S.A.  ul.
Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź 

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 38,41 pkt - wartość brutto oferty, łączna punktacja 38,41 pkt

    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:
Pakiet 10 -    Konsorcjum: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław (lider);
 PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź   – w ofercie brak wskazania do podania w  zapaleniu kości i stawów oraz 
nie może być podawany z aminoglikozydami (z uwagi na odpowiedź dot. Pyt. 23 z z dni 12.01.2015r.

    Zamawiający zgodnie z art.  93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla
pakietów  
nr 4, 14 gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta 02.02.2015 r. 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). 

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

Z poważaniem

AB
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