
WSZYSCY  UCZESTNICY  POSTĘPOWANIA

Znak: P-M/Z/          /2015                Data: 07.08.2015  r.

Dotyczy: wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  przetargowego  prowadzonego  w   trybie
przetargu   nieograniczonego    poniżej   207 000 euro na   dostawę   materiałów eksploatacyjnych oraz
sprzętu komputerowego na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. Znak sprawy: 3521/2015 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia  05.08.2015  r do  godz. 10.30 (termin

składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęły  3   oferty.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  do  realizacji

zamówienia została wybrana n/w oferta Firmy:

Pakiet  1 - SPECTRA COMP sp. z o. o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno

wartość netto: 4.963,00  zł ; wartość brutto:  6.104,49  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 95,00 pkt; termin płatności 3,75 pkt-  łączna punktacja 98,75
pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

           Pakiet  2 - SPECTRA COMP sp. z o. o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto: 2.870,00  zł ; wartość brutto:3.530,10  zł 

streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  cena  95,00  pkt;  termin  płatności  3,75  pkt-   łączna
punktacja 98,75  pkt

Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet  3 - SPECTRA COMP sp. z o. o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto:8.760,00  zł; wartość brutto: 10.774,80  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 95,00 pkt; termin płatności 3,75 pkt-  łączna 
punktacja 98,75pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

             Pakiet  4 -SPECTRA COMP sp. z o. o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto: 16.077,00   zł ; wartość brutto: 19.774,71   zł 
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  cena 95,00 pkt;  termin płatności  3,75 pkt-   łączna punktacja

98,75pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto została
złożona oferta Firmy :
Demo Firma Prywatna Marek Makowicz
ul. Kryńska 27
31-005 Gdynia 



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 91,37  pkt; termin płatności 5,00  pkt-  łączna punktacja
96,37 pkt

           Pakiet  5 -  SPECTRA COMP sp. z o. o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto:3.869,00  zł; wartość brutto: 4.758,87   zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 95,00 pkt; termin płatności 3,75 pkt-  łączna punktacja 
98,75pkt
Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

           Pakiet  7 - SPECTRA COMP sp. z o. o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto: 25.500,00   zł ; wartość brutto:3 1.365,00   zł 

streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  cena  95,00  pkt;  termin  płatności  3,75  pkt-   łączna
punktacja 98,75pkt

Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

             Pakiet  9 -  SPECTRA COMP sp. z o. o., ul Krakowska 124, 38-400 Krosno
wartość netto:  10.750,00 zł ; wartość brutto: 13.222,50   zł 

streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  cena  95,00  pkt;  termin  płatności  3,75  pkt-   łączna
punktacja 98,75pkt

Jedyna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
            Pakiet 6 i 8 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj.  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)   Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ  nie

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Oferta  Firmy ETI  Era  Technologii  Informatycznych;Dominik  Sobieski;ul.  Kościuszki  3/6a;14-200  Iława  na

podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 w/w ustawy zostaje odrzucona -  jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych

warunków zamówienia . W ofercie nie podano terminu płatności.

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)

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

 

Z poważaniem:

   


