
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 05.10.2015  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  leków, środków farmaceutycznych dla „Pro-Medica”  w Ełku
Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 4320/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp.  z o.o.  informujemy,  iż do dnia  30.09.2015r.   do godz.  10.30  (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  6  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 -  Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. (lider) ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; PGF 
S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
wartość netto: 15253,94 zł ; wartość brutto: 16422,28 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. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 92,99 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  97,99 pkt
PAKIET 2 -  GSK Services Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
wartość netto: 26527,50 zł ; wartość brutto: 28649,70 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 -  Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
wartość netto: 28950,00 zł ; wartość brutto: 31266,00 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 6  -  Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. (lider) ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; PGF 
S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
wartość netto: 45156,00 zł ; wartość brutto: 48768,48  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 -  Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. (lider) ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; PGF 
S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
wartość netto: 6359,90 zł ; wartość brutto: 6868,70 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. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
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streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 94,24pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  99,24 pkt
       2. Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 92,48 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja –  97,48 pkt
PAKIET 8  -  Baxter Polska  sp. zo.o. ul.m Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
wartość netto: 6760,00 zł ; wartość brutto: 7300,80  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 9  -   Asclepios S.A. ,Ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
wartość netto: 1557,92 zł ; wartość brutto: 1682,55  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  - Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
wartość netto: 1762,50 zł ; wartość brutto: 1903,50 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.

         Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  
pakietu nr 4,5 gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta 12.10.2015 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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