
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 15.07.2015  r.

Dotyczy:  Przetargu  nieograniczonego na  dostawę leków oraz środków farmaceutycznych dla  „Pro-Medica”   
w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 3125/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 13.07.2015 r.  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 – Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

wartość netto:  37 527,89 zł ; wartość brutto: 40 530,12 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  92,10 pkt - wartość brutto oferty; termin płatności – 5 pkt; łączna punktacja –

97,10 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty

firm:       

1. GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 1,00 pkt; łączna

punktacja 96,00 pkt        

PAKIET 2 - Sanofi – Aventis sp. z o.o., ul. Bonifaterska 17, 00-203 Warszawa

wartość netto:  23 662,13 zł ; wartość brutto: 25 555,09 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty

firm:       

            1. INTRA Sp. z o.o., ul. Odrowąza 11 ,03-310 Warszawa 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,69 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna

punktacja  92,69 pkt

2. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 86,82 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna

punktacja 91,82 pkt

PAKIET 5  -  PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 8 623,36 zł ; wartość brutto: 9 313,23 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; 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: 94,79 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna

punktacja  - 99,79 pkt       

PAKIET 6 – Asclepipos S.A. Ul. Hubska 44 50-502 Wrocław

wartość netto: 18 335,52 zł ; wartość brutto: 19 802,36 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności –5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 7 – Aesculap Chifa Sp. z o.o. Ul. Tysiąclecia 14 64-300 Nowy Tomyśl

wartość netto: 7 910,00 zł ; wartość brutto: 8 542,80 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności –5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 9 -  PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

wartość netto: 6 540,00  zł ; wartość brutto: 8 044,20  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty

firmy:       

1. Medela Polska Sp. z o.o. ul. Lewinowska 8 03-684 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 64,72 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna

punktacja  69,72 -  pkt      

Umowa zostanie  zawarta  w  dn.  21.07.2015  r. zgodnie  z  art.  94  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232

 oraz z 2015 r. poz. 349)

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

Z poważaniem


