
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 21.09.2015  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do zabiegów chirurgicznych dla „Pro-
Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 4065/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z o.o.  informujemy,  iż do dnia  14.09.2015r.   do godz.  10.30  (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  5  ofert.  Zgodnie  z  SIWZ  przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty
zamawiający kierował się kryteriami: ceny oraz terminu płatności. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji
zamówienia zostały wybrane oferty firm:

PAKIET 1 -  Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
wartość netto: 350000,00 zł ; wartość brutto: 378000,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 2 -  Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
wartość netto: 27960,00 zł ; wartość brutto: 30196,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 3 -  Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa 
wartość netto: 2200,00 zł ; wartość brutto: 2376,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 4 -  Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP 
 ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 
wartość netto: 3060,00 zł ; wartość brutto: 3304,80 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 złożona oferta  firmy:
1. SUN-MED spółka cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 46,14 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  51,14 pkt

PAKIET 5 -  Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP 
 ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 
wartość netto: 2160,00 zł ; wartość brutto: 2332,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
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Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto
została złożona oferta  firmy:
1. COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 85,50 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  90,50 pkt

PAKIET 6 -    Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa 
wartość netto: 19700,00 zł ; wartość brutto: 21276,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 7 -  SUN-MED spółka cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
wartość netto: 4198,00 zł ; wartość brutto: 4533,84 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 8 -  Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
wartość netto: 5700,00 zł ; wartość brutto: 6156,00 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 złożona oferta  firmy:
1. COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 85,95 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  90,95 pkt

PAKIET 9 -  COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
wartość netto: 7100,00 zł ; wartość brutto: 7668,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 10 -  COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
wartość netto: 20550,00 zł ; wartość brutto: 22194,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 11 -  COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
wartość netto: 8200,00 zł ; wartość brutto: 8856,00 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 złożona oferta  firmy:
1. Covidien Polska Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 74,19 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  79,19 pkt

PAKIET 12 -  Beryl MED LTD.1ST FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDON, ENGLAND W1F 7PP 
 ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów 
wartość netto: 1890,00 zł ; wartość brutto: 2041,20 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
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została złożona oferta  firmy:
1. COVIMED Sp. zo.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 33,62 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  38,62 pkt

Umowa zostanie zawarta 28.09.2015 r. 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

AB
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