
wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                               Data: 09.12.2015 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę 
opatrunków i  materiałów szewnych  (Znak postępowania: 4619/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.  o.  informujemy, iż do dnia 17.11.2015r.   do godz. 10.00

(termin składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 12 ofert.  W wyniku przeprowadzonej procedury do

realizacji zamówienia zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET 3 -  Covidien Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto:  1.859,40  zł ; wartość brutto:  2.008,15  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 4  -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto:  30.930,36   zł ; wartość brutto:  33.404,78  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  5  -  Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

wartość netto:   1.424,16 zł ; wartość brutto:  1.538,09   zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto

została złożona oferta  firmy:

1.   Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 59,02 pkt termin płatności 5

pkt  łączna punktacja 64,02  pkt



PAKIET 7 -  Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto: 13.338,00  zł ; wartość brutto:    14.405,04 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 8 -  Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 1.512,00 zł ; wartość brutto:  1.632,95  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość

brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto

została złożona oferta  firmy:

1.    Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 44,44 pkt termin płatności 5

pkt  łączna punktacja 49,44 pkt

PAKIET 11 -   Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o.ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto: 18.176,97  zł ; wartość brutto:   19.631,13  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  12  - Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

wartość netto: 34.898,40  zł ; wartość brutto:   37.690,27  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  13  - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

wartość netto: 21.432,00   zł ; wartość brutto:  23.146,56  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Ponadto została złożona oferta  firmy:

1.    Johnson&Johnson Poland Sp. z o. o. ul. Iłżecka 24, 02 -135 Warszawa

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 77,12  pkt termin płatności 5

pkt  łączna punktacja  82,12  pkt



PAKIET  14  -  Zarys Sp. Z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

wartość netto:  3.770,50   zł ; wartość brutto:   4.072,14 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto

zostały złożone oferty  firm:

1. Promedica  Toruń Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159A; 87-100 Toruń 

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty wartość brutto oferty   86,72  pkt termin płatności

5 pkt  łączna   punktacja  91,72  pkt

             2.   Covimed   Sp. z o.o. ul. Przelot 10; 04-622 Warszawa 

            : wartość brutto oferty 70,70  pkt termin płatności 5pkt  łączna punktacja  75,70   pkt

             3.  Geli Med  S.c. ul. Głęboka 10/37; 20-612 Lublin 

               streszczenie oceny i porównania złożonej oferty wartość brutto oferty   87,45   pkt termin płatności

5 pkt  łączna   punktacja  92,45   pkt

PAKIET 17 -    Promedica  Toruń Sp. z o.o. ul. Grudziądzka 159A; 87-100 Toruń 

wartość netto:  60,00 zł ; wartość brutto:  64,80   zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto

została złożona oferta  firmy:

1.   Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty wartość brutto oferty  51,86   pkt termin płatności

5 pkt  łączna   punktacja  56,86   pkt

PAKIET 18  -   Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto:  19.331,38  ; wartość brutto:  20.877,90  zł 

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto

została złożona oferta  firmy:

1.  Toruńskie zakłady materiałów Opatrunkowych   ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń  

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty wartość brutto oferty  85,12    pkt termin płatności

5 pkt  łączna   punktacja   90,12    pkt

PAKIET  19  -  Zarys Sp. Z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze



wartość netto:  21.779,30    zł ; wartość brutto:  23.521,64  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto

zostały złożone oferty  firm:

1.  Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty wartość brutto oferty   88,00   pkt termin płatności

5 pkt  łączna   punktacja  93,00   pkt

2. Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych  ul. Żółkiewskiego 20/26; 87-100 Toruń

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty  : wartość brutto oferty  90,72   pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja  95,72    pkt

PAKIET 20 -  Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto:  2.870,50  zł ; wartość brutto:   3.100,15  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 21  -  3M Poland Sp. Z o. o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

wartość netto:  12.295,00  zł ; wartość brutto:  13.278,60  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 22  -  3M Poland Sp. Z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

wartość netto:   36.544,65   zł ; wartość brutto: 39.468,22  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 23 -  Zarys Sp. Z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

wartość netto: 522,42  zł ; wartość brutto:  564,21  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.



PAKIET 24 -  Paul Hartmann Polska Sp. z o. o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

wartość netto:  10.815,00  zł ; wartość brutto:  11.680,74  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 26 -  Eurofund Stara Stacja 3; 18-411 Sniadowo 

wartość netto:  26.840,00  zł ; wartość brutto:  28.987,20  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 100,00 pkt

Jedna oferta  najkorzystniejsza pod względem oceny ofert , spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Jednocześnie  informujemy,  iż  zgodnie  z  art.  89  ust.1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych

Zamawiający  odrzuca  oferty  wykonawców  w  zakresie  poniższych  nr  pakietów, gdyż  ich  treść  nie

odpowiada SIWZ.

W zakresie pakietu nr:

Pakiet 22  - Zarys Sp. Z o. o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze –  brak potwierdzenia w katalogach o 

rodzaju kleju w poz 1-3 oraz braku zawartości tlenku cynku i kauczuku w poz. 1-7 oraz rodzaju 

włókniny w poz. 6. 

Pakiet 12 poz. 2 Bard   Poland Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa  – niezgodność w 

ofercie jest 20,3 x 25,4 zgodnie z SIWZ winno być 20 x 30 lub 25,4 x 33. 

poz. 1-2 niezgodność z SIWZ ( siatka powinna mieć kształt prostokątny w  katalogu jest kształt 

eliptyczny .

Pakiet 13 poz. 2  Bard   Poland Sp. z  o. o. ul. Cybernetyki 9; 02-677 Warszawa - w SIWZ  jest  25 – 30 

elementów , w katalogu jest 15 elementów. 

Pakiet 14 Arno – Med   Sp. z o.o. ul. Kolejowa 24; 55 -081 Mietków  oferta odrzucona brak 

potwierdzenia na wezwanie do uzupełnienia katalogów z dnia 26.11.2015 r. 

Zamawiający zgodnie  z  art.  93  ust.1  pkt  1  pzp unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  dla
pakietów  
nr  2,6,9,10,15,16,25  gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Pakiet 1  Covidien Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa   zostaje unieważniony na
podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  4  w/w  ustawy  tj.  cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższa  kwotę  którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Umowa zostanie zawarta 16.12.2015 r. zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 



publicznych 

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

Z poważaniem


