
                 
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                               Data: 23.03.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów higienicznych, serwet i odzieży medycznej jednorazowego
użytku dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 1151/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z o.o.  informujemy,  iż do dnia  17.03.2015r.   do godz.  10.30  (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia
zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET 1 -  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
wartość netto: 9532,30  zł ; wartość brutto: 10294,88 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  70,00 pkt- wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja -
100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Mercator Medical spółka akcyjna, ul. Heleny Modrzejewskiej 30 , 31-327 Kraków
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 39,82 pkt - wartość brutto oferty,  30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
69,82 pkt

PAKIET 2 -  Mercator Medical spółka akcyjna, ul. Heleny Modrzejewskiej 30 , 31-327 Kraków
wartość netto: 1407,00 zł ; wartość brutto: 1519,56 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 70,00 pkt- wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja
-100,00 pkt
Jedyna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 3 - Garmex Andrzej Jafiszow, Wojciech Kamiński spółka jawna, ul. Perzemysłowa  1,16-010 Wasilków 
wartość netto: 12000,00 zł ; wartość brutto: 12960,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – cena;  łączna punktacja –
100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 46,63 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  51,63pkt

PAKIET 4 -  Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
wartość netto: 1360,00 zł ; wartość brutto: 1468,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 70,00 pkt- wartość brutto oferty, 25,50 pkt – jakość; łączna punktacja –
95,50 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
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1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 65,21 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
95,21 pkt
2. Aseo Paper Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  34,00 pkt - wartość brutto oferty, 21,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
55,00 pkt

PAKIET 5 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice 
wartość netto: 240,00 zł ; wartość brutto: 295,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00   pkt – cena;  łączna punktacja
100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 43,85 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – cena; łączna punktacja –
48,85 pkt
2. Aseo Paper Sp. z o.o. ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 28,50 pkt - wartość brutto oferty,  5,00pkt – cena; łączna punktacja –
33,50 pkt
3. Duolux Medical sp. z o.o. Os. B. Chrobrego 40 F/53, 60-681 Poznań
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 27,80 pkt - wartość brutto oferty,  5,00pkt – cena; łączna punktacja –
32,80 pkt

Umowa zostanie zawarta 31.03.2015 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
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