
Wszyscy uczestnicy postępowania 

Znak: P-M/Z/          /2015 Data: 05.10.2015 r.

Dotyczy:  rozstrzygnięcia   postępowania  przetargowego  prowadzonego  w   trybie  przetargu
nieograniczonego     poniżej   207 000  euro  na    dostawę  paliw  płynnych,  olejów  i  płynów  eksploatacyjnych   do
samochodów sanitarnych, osobowych i dostawczych na potrzeby  „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o ul. Baranki 24 – przez
okres 24 m-cy. Znak sprawy:   4341/2015 

W imieniu „Pro -  Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 30.09.2015 r.  do  godz.  10.00 (termin

składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji  zamówienia

została wybrana oferta  Firmy:

GRUPA I 
Transbud Ełk Sp. z o. o.
ul. Łukasiewicza 1
19-300 Ełk 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  cena 95 pkt. ; termin płatności 5 pkt. ; łączna punktacja  100,00 pkt

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Ponadto została złożona oferta Firmy:

SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz Spółka jawna

19-300 Ełk, Nowa Wieś ełcka

ul. Ełcka 9 B 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  cena 93,10  pkt. ; termin płatności 5 pkt. ; łączna punktacja  98,10 pkt

GRUPA II

Na podstawie art. 93 pkt 1 ppkt 7 ustawy z 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) Zamawiający unieważnia

postępowanie  ponieważ  jest  obarczone   niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej

unieważnieniu  umowy.  Zamawiający omyłkowo podał  w formularzu  cenowym w poz.  1  –  3  ilości  w litrach  a  nie  w

opakowaniach zbiorczych opisanych w formularzu. 

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)  

Z poważaniem:




