
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                                   Data: 07.05.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak 
Postępowania: 1606/2015)

W imieniu  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.  informujemy,  iż  do  dnia 21.04.2015r.  do  godz.  10:30  (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 8 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia
zostały  wybrane oferty firm:
PAKIET 1  - Cezal Sp. z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
wartość netto: 4884,40 zł ; wartość brutto: 5275,15 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 83,76 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 88,76 pkt

PAKIET 2  - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 14850,00 zł ; wartość brutto: 16038,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 73,16 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –  78,16 pkt

2.  Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 71,47  pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 76,47 pkt

PAKIET 3 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 8180,00 zł ; wartość brutto: 8834,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 94,77 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 99,77 pkt
PAKIET 4 - Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
wartość netto: 10934,40 zł ; wartość brutto: 11809,15 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 5 - Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
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wartość netto: 850,00 zł ; wartość brutto: 918,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 27,39  pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  32,39 pkt
PAKIET 6 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 7460,66 zł ; wartość brutto: 8057,51 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 7 - Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
wartość netto: 680,00 zł ; wartość brutto: 734,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 8 -Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
wartość netto: 4744,00 zł ; wartość brutto: 5127,12 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 9 -Projectmed Tomasz Surowiec ul. Konwaliowa 3/23, 15-674 Białystok 
wartość netto: 22985,00 zł ; wartość brutto: 24823,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,61 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 92,61 pkt

2. Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 86,56  pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –  91,56 pkt

3. Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 64,70pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –  69,70 pkt

PAKIET 10 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 1440,00 zł ; wartość brutto: 1555,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET  11 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 240,00 zł ; wartość brutto: 259,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 91,20  pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  96,20 pkt
2. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 76,00  pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 81,00 pkt
3. Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok 
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streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 29,23 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  34,23 pkt
PAKIET 12 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 20296,00 zł ; wartość brutto: 21923,28 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 81,07  pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  86,07 pkt
PAKIET 13 - Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
wartość netto: 1168,00 zł ; wartość brutto: 1261,44 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 15 - Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
wartość netto: 13230,00 zł ; wartość brutto:  14288,40zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 92,08 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –   97,08 pkt
2. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 69,03 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  74,03  pkt
PAKIET 16 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 5654,60  zł ; wartość brutto: 6106,97 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 68,75 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 73,75 pkt
PAKIET 17 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 3374,00 zł ; wartość brutto: 3643,92 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 66,63 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 71,63 pkt
PAKIET 18 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 720,60 zł ; wartość brutto: 778,25 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 19 - Euro Trade Technology Sp.z o.o., ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła
wartość netto: 1300,00 zł ; wartość brutto: 1404,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
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PAKIET 20 - Euro Trade Technology Sp.z o.o., ul. Jana Styki 8, 64-920 Piła
wartość netto: 825,00 zł ; wartość brutto: 894,75 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 69,96 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 74,96 pkt
PAKIET 21 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 4500,00 zł ; wartość brutto: 5535,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 22- Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 30622,00 zł ; wartość brutto: 33071,76 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 23 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 3601,00 zł ; wartość brutto: 3889,08 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 24 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 2048,00 zł ; wartość brutto: 2519,04 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,52 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 95,52 pkt
PAKIET 25 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 1257,75 zł ; wartość brutto: 1547,03 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 27 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 5060,00 zł ; wartość brutto: 6223,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 92,59 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  97,59 pkt
PAKIET 28 - Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
wartość netto: 774,00 zł ; wartość brutto: 835,92 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 77,97 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 82,97 pkt
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PAKIET 29-  Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
wartość netto: 82500,24 zł ; wartość brutto: 89100,30 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 82,91 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  87,91 pkt
2. Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 79,61 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  84,61 pkt
3. Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 62,11 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 67,11 pkt
PAKIET 30  - Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
wartość netto: 23370,48 zł ; wartość brutto: 28745,70  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 86,59 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 91,50 pkt
2. Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 46,63 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  51,63 pkt
PAKIET 31 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 16884,00 zł ; wartość brutto: 19363,32 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 32 - KTG SEMIGAT SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
wartość netto: 4019,21 zł ; wartość brutto: 4422,48 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 34 - KTG SEMIGAT SA ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa
wartość netto: 9264,33 zł ; wartość brutto: 10005,47  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 35 - Schulke Polska Sp.z o.o. ul. Rydgiera 8, 01-793 Warszawa
wartość netto: 18505,00 zł ; wartość brutto:  19985,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 37 - Bialmed Sp.z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 17737,00 zł ; wartość brutto: 21816,51 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. Cezal Sp.z o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 66,77 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 71,77 pkt
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Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę wykonawcy w zakresie poniższych nr pakietów, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.
Pakiet 27 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod
Borem 18, 41-808 Zabrze – zaoferowana myjka wymaga użycia wody. Zamawiający wymagał myjkę zawierającą w
składzie substancje nawilżające skórę bez potrzeby używania wody. 

      Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu nr
14, 26, 33, 36  gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie  zawarta w 6-tym dniu od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty  zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984
i 1047 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349). 

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

                   Z poważaniem

AB
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