
Wszyscy uczestnicy postępowania 

Znak: P-M/Z/           /2015 Data: 06.02.2015 r.

Dotyczy: wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na   dostawę rękawic  chirurgicznych   i   diagnostycznych na potrzeby 
„Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.   (Znak sprawy 72/2015) 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 04.02.2015 r. do  godz. 10.00 (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  5  ofert.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  do  realizacji
zamówienia zostały wybrane oferty  firm:
GRUPA I
Abena Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 15; Łozienice; 72-100 Goleniów
cena netto: 38.080,00 zł cena brutto: 41.126,40   zł
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  cena :  95,00 pkt,  termin płatności  5,00 pkt;  łączna punktacja
100,00 pkt
Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto zostały złożone oferty Firm:
Mercator Medical  S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   cena 94,31 pkt;  termin płatności 5,00 pkt  łączna punktacja
99,31   pkt
Abook Sp. z o. o ul. Brzostowska 22; 04-985 Warszawa 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  cena 91,89  pkt;termin płatności 5,00 pkt  łączna punktacja  96,89
pkt
GRUPA II
Mercator Medical  S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków 
cena netto:   68.772,00 zł cena brutto: 74.273,76   zł
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  cena 95,00 pkt ;termin płatności 5,00  pkt;  łączna punktacja
100,00 pkt
Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta Firmy:
Abook Sp. z o. o ul. Brzostowska 22; 04-985 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 91,37 pkt;termin płatności 5,00 pkt łączna punktacja  96,37
pkt
GRUPA IV
Abook Sp. z o. o ul. Brzostowska 22; 04-985 Warszawa 
cena netto:  270,00 zł cena brutto: 332,10     zł
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 95,00 pkt; termin płatności 5,00 pkt; łączna punktacja 100,00
pkt
Jedna ważna oferta. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.
GRUPA V
Mercator Medical  S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków 
cena netto: 43.673,80  zł cena brutto: 47.167,70  zł
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 95,00  pkt; termin płatności 5,00 pkt łączna punktacja 100,00
pkt
Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.



Ponadto została złożona oferta Firmy: 
Abook Sp. z o. o ul. Brzostowska 22; 04-985 Warszawa 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: cena 85,52  pkt;termin płatności 5,00 pkt  łączna punktacja 90,52
pkt

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

Oferta firmy „  Zarys”  Sp. z o. o. ul. Pod Borem 18; 41-808 Zabrze zostaje 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 i  1047 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i  1232 ) - jej  treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia ( brak w ofercie terminu płatności ) 
GRUPA III  zostaje unieważniona 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 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  (t. jedn. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047 oraz z 2014 r.
poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 )

Z poważaniem

   


