
WSZYSCY  UCZESTNICY  POSTĘPOWANIA

Znak: P-M/Z/          /2015                Data: 30.07.2015  r.

Dotyczy: wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  prowadzonego  w   trybie  przetargu
nieograniczonego     poniżej   207 000  euro  na   dostawę    odczynników  do  badań  biochemicznych  wraz   z  dzierżawą
analizatorów przez okres 36 miesięcy   na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.. Znak sprawy: 3186/2015 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia  21.07.2015  r do  godz. 10.00 (termin składania ofert) do

Zamawiającego wpłynęły 4  oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia została wybrana n/w oferta Firmy:

WERFEN POLSKA SP. z o. o.

ul. Wolińska 4

03-699 WARSZAWA

cena netto:  380.007,07  zł cena brutto: 410.407,64  zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   cena : 95,00  pkt;  termin płatności  : 5,00 pkt . Łączna punktacja  100,00 pkt

Oferta najkorzystniejsza cenowo,. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

Ponadto zostały złożone oferty Firm;

Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o.

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B

01-531 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   cena : 65,78   pkt;  termin płatności  : 5,00 pkt . Łączna punktacja  70,78  pkt

Johnson & Johnson Poland Sp. z o. o.

ul. Iłżecka 24

02-135 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   cena : 71,71  pkt;  termin płatności  : 5,00 pkt . Łączna punktacja  76,71  pkt

Horiba ABX Sp. z o. o.

ul. Puławska 182

02-670 warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   cena : 86,72  pkt;  termin płatności  : 5,00 pkt . Łączna punktacja  91,72  pkt

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

Umowa zostanie zawarta w 6 tym dniu od daty ogłoszenia wyniku przetargu (art. 94 ustawy ust.1  pkt 2  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. 113 i 349)
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