
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                                   Data: 08.05.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na  dostawę sprzętu medycznego dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o . (Znak 
Postępowania: (1794/2015)

W imieniu  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.  informujemy,  iż  do  dnia  05.05.2015r.  do  godz.  10:30  (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia
zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET 1  - Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
wartość netto:  110 311,60 zł ; wartość brutto: 118 080,01 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,   10,00 pkt – okres gwarancji;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 2  - Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
wartość netto:  28 869,60 zł ; wartość brutto: 30 888,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,   10,00 pkt – okres gwarancji;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 3 - Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
wartość netto: 95 228,00zł ; wartość brutto: 101 844,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,   10,00 pkt – okres gwarancji;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 4 - Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
wartość netto:152 200,00 zł ; wartość brutto: 164 376,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,  10,00 pkt – okres gwarancji;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 73,30 pkt - wartość brutto oferty,  10,00 pkt – okres gwarancji; łączna
punktacja –   83,30 pkt
PAKIET 5 - Medilab Firma wytwórczo-usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok
wartość netto: 61 400,00 zł ; wartość brutto: 66 312,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,   10,00 pkt – okres gwarancji;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
PAKIET 6 - Biameditek Sp. z o.o. Ul Składowa 12 15-399 Białystok
wartość netto: 68 500,00 zł ; wartość brutto: 73 980,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,   10,00 pkt – okres gwarancji;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
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PAKIET 7 – Medseven Sp. z o.o. Ul. Kurpińskiego 12/12A 85-092 Bydgoszcz
wartość netto: 78 000,00 zł ; wartość brutto: 84 240,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 90,00 pkt- wartość brutto oferty,   10,00 pkt – okres gwarancji;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
    

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
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