
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /15                                                                   Data: 03.12.2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego  dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.   
(Znak Postępowania: 4918/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 09.11.2015r. do godz. 10:30 (termin
składania ofert)  do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty.  W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji
zamówienia zostały  wybrane oferty firm:

Pakiet 1 – Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
wartość netto:  180 441,20 zł ; wartość brutto: 193 262,50 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  90,00  pkt-  wartość  brutto  oferty,   10,00  pkt  –  termin
realizacji; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta:
Medim Sp. z o.o. Ul. Puławska 45B 05-500 Piaseczno
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 82,23 pkt- wartość brutto oferty, 3,33 pkt – termin realizacji;
łączna punktacja –  85,56 pkt

Pakiet 2 - Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
wartość netto:  126 980,00 zł ; wartość brutto: 136 000,08 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  90,00  pkt-  wartość  brutto  oferty,   10,00  pkt  –  termin
realizacji; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet 3 - Medfinance S.A. Al. Piłsudskiego 76 90-330 Łódź
wartość netto:  77 700,00 zł ; wartość brutto: 83 220,00 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  90,00  pkt-  wartość  brutto  oferty,   10,00  pkt  –  termin
realizacji; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet 4 – Konsorcjum firm TMS Sp. z o.o. oraz Siemens Finance Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 84, 02-952
Warszawa
wartość netto:  209 492,00 zł ; wartość brutto: 224 676,00 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  90,00  pkt-  wartość  brutto  oferty,   10,00  pkt  –  ocena
parametrów technicznych; łączna punktacja - 100 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet 5 – Konsorcjum firm TMS Sp. z o.o. oraz Siemens Finance Sp. z o.o. Ul. Wiertnicza 84, 02-952
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Warszawa
wartość netto:  112 348,00 zł ; wartość brutto: 120 492,00 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  90,00  pkt-  wartość  brutto  oferty,   10,00  pkt  –  ocena
parametrów technicznych; łączna punktacja -  100 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

    

Umowa  zostanie  zawarta w  6-tym  dniu  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty  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
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