
  wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /2015 Data: 09.12.2015 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia   postępowania  przetargowego prowadzonego  w  trybie
przetargu    nieograniczonego     poniżej   207 000  euro  na   dostawę  odczynników odczynników  i
barwników na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.    Znak sprawy:  5364/2015 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 03.12.2015  r. do  godz. 10.00

(termin składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do

realizacji zamówienia zostały wybrane oferty  Firm:

Pakiet I

Hydrex Diagnostics Sp. z o. o. Sp. k ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa

cena netto: …................. zł cena brutto:  20.439,00     zł

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

łączna punktacja 100,00 pkt              

Jedna oferta. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

Pakiet III

Biomar  Diagnostyka Sp. z o. o. ul. Jagodowa 11; 44-110 Gliwice 

cena netto:  …................... zł cena brutto: 16.326,00  zł

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

łączna punktacja 100,00 pkt              

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto zostały złożone oferty Firm:

Fabimex Bi W Więcek ul. Cedrowa 16; 04-565 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  wartość brutto oferty 72,82  pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 77,82  pkt              

Emma  Paweł Majsiak ul. Tarasowa 4/110; 20-819 Lublin 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  wartość brutto oferty 67,77  pkt termin płatności 5pkt

łączna punktacja 72,77   pkt              

Pakiet IV



 Fabimex Bi W Więcek ul. Cedrowa 16; 04-565 Warszawa

cena netto:  …................... zł cena brutto:  42.854,40  zł

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

łączna punktacja 100,00    pkt           

Jedna oferta. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z

2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478,

605) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono żadnej oferty

w Pakiecie  II

Oferta firmy „ Celloxa Sp. z o.o. ul. Orkana 9/2; 80-313 Gdańsk  odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych t. jedn. -(Dz. U. z 2013 r. poz. 907,
984, 1047, 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605) jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w ofercie termin płatności  14 dni ; w
SIWZ kryterium oceny ofert 30  i 21 dni ) ) 
Oferta Firmy Stamar ul. Perla 5; 41 – 300 Dąbrowa Górnicza została odrzucona - brak potwierdzenia na 

wezwanie do uzupełnienia katalogów z dnia 07.12.2015  r. 

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, 1047,

1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232, z 2015 r. poz. 349, 478, 605)

Zabezpieczenie  wykonania  umowy  5%  brutto  powinno  być  wniesione  przed  podpisaniem

umowy. 

Z poważaniem

   


