
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                               Data: 18.02.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów higienicznych, obłożeń pól operacyjnych, serwet i odzieży
medycznej jednorazowego użytku dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 202/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z o.o.  informujemy,  iż do dnia  04.02.2015r.   do godz.  10.30  (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 11 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia
zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET 1 -  Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
wartość netto: 31640,00  zł ; wartość brutto: 34171,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 64,49 pkt- wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja
94,49 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod Borem

18, 41-808 Zabrze

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 70,00 pkt - wartość brutto oferty, 21,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
91,00 pkt

PAKIET 2 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
wartość netto: 450,00 zł ; wartość brutto: 486,00 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  -  Ideal Partner Dorota i Jarosław Dojlidko spółka jawna, ul. Warszawa 2, 16-070 Choroszcz
wartość netto: 48329,60 zł ; wartość brutto: 52195,97 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 61,52 pkt- wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja
91,52 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów,, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:

1. Neomed Polska  Sp. zo.o., ul. Orężna 6 A,50-501 Piaseczno
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  70,00 pkt - wartość brutto oferty, 15,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
85,00 pkt

PAKIET 4 -   Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
wartość netto: 27076,50 zł ; wartość brutto: 29242,62 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
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została złożona oferta  firmy:
1. Mercator Medical spółka akcyjna, ul. Heleny Modrzejewskiej 30 , 31-327 Kraków
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 67,37 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
97,37 pkt
2.  Agencja Naukowo Techniczna Symico sp.zo.o ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53-333 Wrocław
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 64,89 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
94,89 pkt
3. Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 63,96 pkt - wartość brutto oferty: 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
93,96 pkt
4. Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod Borem 18,
41-808 Zabrze 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 56,96 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
86,96 pkt
5. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 55,84 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
85,84 pkt

PAKIET 5  - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
wartość netto:  55871,60 zł ; wartość brutto:  60341,32 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. LohmanLohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o, ul. Moniuszki 14,95-200 Pabianice
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 68,05 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
98,05 pkt
 2. Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 67,78 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
97,78 pkt

PAKIET 6 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
wartość netto: 18240,00 zł ; wartość brutto: 19699,20 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 8 -  Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod
Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 4409,50 zł ; wartość brutto: 4762,26 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. Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 59,11 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
89,11 pkt
2. LohmanLohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o, ul. Moniuszki 14,95-200 Pabianice
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 54,94 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
84,94 pkt
3. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 51,70 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
81,70 pkt
4. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 24,71 pkt - wartość brutto oferty, 30,00 pkt – jakość; łączna punktacja –
54,71 pkt
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PAKIET 10  - Abena sp. Z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica , 72-100 Goleniów
wartość netto: 4370,00 zł ; wartość brutto: 4719,60  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 złożone oferty  firmy:
1. Ideal Partner Dorota i Jarosław Dojlidko spółka jawna, ul. Warszawa 2, 16-070 Choroszcz
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 82,45 pkt- wartość brutto oferty, 5,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 87,45 pkt
2. Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 37,05 pkt- wartość brutto oferty, 1,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 38,05 pkt

PAKIET 11  - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod
Borem 18, 41-808 Zabrze  
wartość netto: 1659,00zł ; wartość brutto: 1791,72 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 złożone oferty  firmy:
1. Neomed Polska  Sp. zo.o., ul. Orężna 6 A,50-501 Piaseczno -
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 75,81 pkt- wartość brutto oferty, 1,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 76,81 pkt
2. Polmil Sp. z o.o.S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 54,91 pkt- wartość brutto oferty, 5,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja 59,91 pkt
3.Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA w Toruniu, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 18,62 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 23,62 pkt
4. Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 16,94 pkt- wartość brutto oferty, 1,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja 17,94 pkt

PAKIET 12  - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod
Borem 18, 41-808 Zabrze  
wartość netto: 1104,00 zł ; wartość brutto: 1192,32  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 złożone oferty  firm:
1.Ideal Partner Dorota i Jarosław Dojlidko spółka jawna, ul. Warszawa 2, 16-070 Choroszcz
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 65,55 pkt- wartość brutto oferty, 5,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja – 70,55 pkt
2. Neomed Polska  Sp. zo.o., ul. Orężna 6 A,50-501 Piaseczno
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 68,64 pkt- wartość brutto oferty, 1,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 69,64 pkt
3.Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 33,36  pkt- wartość brutto oferty, 1,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 34,36 pkt

PAKIET 13  - Mölnlycke Health CarePolska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
wartość netto: 2660,00 zł ; wartość brutto: 2872,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja 100,00 pkt
Jedyna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
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PAKIET 14  - Abena sp. Z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica , 72-100 Goleniów
wartość netto: 3900,00 zł ; wartość brutto: 4212,00  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 złożone oferty  firm:
1. Paul Hartmann Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 86,75 pkt- wartość brutto oferty, 5,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja  - 91,75 pkt
2. Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.ul. Zwycięstwa 17a,15-703 Białystok
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 67,12 pkt- wartość brutto oferty, 1,00  pkt – termin płatności;  łączna
punktacja  - 68,12 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.

Pakiet 10- Neomed Polska  Sp. zo.o., ul. Orężna 6 A,50-501 Piaseczno w poz. 1 -  Zamawiający wymagał 2 par troków
w oferowanym asortymencie jest  1 para, co potwierdziły próbki.
Pakiet 12 - Polmil Sp. z o.o.S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz – niezgodny z SIWZ, ponieważ koszula jest
prześwitująca oraz rozcięta na całej długości z jedną parą troków, co potwierdziły próbki.
Pakiet 14 - Neomed Polska  Sp. zo.o., ul. Orężna 6 A,50-501 Piaseczno - niezgodny z SIWZ, ponieważ nie chłonie 
płynów, co potwierdziły próbki (Zamawiający wymagał chłonnego laminatu).
Pakiet 14 - Ideal Partner Dorota i Jarosław Dojlidko spółka jawna, ul. Warszawa 2, 16-070 Choroszcz -  niezgodny 
z SIWZ, ponieważ mało wytrzymały na rozerwanie oraz nie chłonie płynów w dostatecznej ilości, co potwierdziły próbki
(Zamawiający wymagał chłonnego i mocnego laminatu).

    Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu nr  7,
gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty
 Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia w zakresie nr 9,
gdyż  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie.

Umowa zostanie zawarta 24.02.2015 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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