
                      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /16                                        Data: 05.05.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla „Pro-Medica”  
w Ełku Sp. z  o. o. (Znak Postępowania:  1507/2016)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia  25.04.2016r.  do godz. 10:00 (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęły 43 oferty.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  do  realizacji
zamówienia zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET 1 - Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl
wartość netto: 51 805,00 zł ; wartość brutto: 55.949,40 zł 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  95,00 pkt- wartość brutto oferty,   5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

PAKIET 2 - J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin 
wartość netto: 28 252,50 zł ; wartość brutto: 30.512,70 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  93,58  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00   pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja –  98,58  pkt

2. Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź                                            streszczenie
oceny i porównania złożonej oferty:  84,48  pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności; łączna 
punktacja –  89,48 pkt

3. Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod 
Borem 18, 41-808 Zabrze

            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  86,95 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin   
płatności; łączna punktacja –  91,95  pkt
       4. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o .   
          60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 89,34 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin 
            płatności; łączna punktacja – 94,34 pkt

PAKIET 3 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 16 227,00 zł ; wartość brutto: 17 525,16  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.



Ponadto została złożona oferta  firmy:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. Z o.o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała

streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  73,37  pkt  -  wartość brutto oferty,   5,00 pkt  – termin
płatności; łączna punktacja 78,37  pkt

2. Skamex Sp. Z o. o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  59,65   pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja –  64,65  pkt

3. Bialmed Sp. Z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  65,77  pkt  -  wartość brutto oferty,   5,00 pkt  – termin
płatności; łączna punktacja –  70,77  pkt

PAKIET 4 - Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
wartość netto: 37 251,50 zł ; wartość brutto: 40 231,62 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  89,05  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja –  94,05 pkt

PAKIET 5 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
wartość netto: 3 610,50 zł ; wartość brutto: 3 899,35 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  94,72  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 99,72 pkt

2. Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  51,77   pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 56,77 pkt

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. Z o.o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  94,13   pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 99,13 pkt

PAKIET 6 - J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
wartość netto: 7 155,00 zł ; wartość brutto: 7 727,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp. Z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska                                                
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 92,31 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin 
płatności; łączna punktacja – 97,31 pkt



2. Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod 
Borem 18, 41-808 Zabrze 
streszczenie oceny i porównania złożonej ofert 72,67 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 77,67 pkt

3. Skamex Sp. Z o. o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  78,99  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 83,99 pkt

4. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o . 60-543 
Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
streszczenie oceny i porównania złożonej ofert  92,53 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 97,53 pkt

PAKIET 6A - Bialmed Sp. Z o.o ., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 75,00 zł ; wartość brutto: 81,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET 7 - Bialmed Sp. Z o.o ., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 1 585,70 zł ; wartość brutto: 1 712,55 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod
Borem 18, 41-808 Zabrze
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  93,54  pkt  -  wartość brutto oferty,   5,00 pkt  – termin
płatności; łączna punktacja –  98,54  pkt

PAKIET 8 - J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
wartość netto: 5 140,00 zł ; wartość brutto: 5 551,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  44,91  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 49,91 pkt

2. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  85,01  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 90,01 pkt

PAKIET 9 - Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
wartość netto: 8 351,25 zł ; wartość brutto: 9 019,35 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET 10 – ROCHE Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 b; 01-531 Warszawa



wartość netto: 5 950,00 zł ; wartość brutto:  6426,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
       1. PROFILAB  spółka cywilna Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek – Żychlińska ul.   
          Emaliowa 28; 02-295 Warszawa
         streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 59,00  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin     
        płatności; łączna punktacja –  64,00 pkt
       2. Bialmed Sp. Z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
         streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 69,06 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin      
płatności; łączna punktacja – 74,06 pkt

        3. Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul.  
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,44 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin    
            płatności; łączna punktacja – 65,44 pkt
          4. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o .  
             60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
             streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 34,47 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin  
            płatności; łączna punktacja – 39,47 pkt

PAKIET 11 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
wartość netto: 1 610,48 zł ; wartość brutto: 1 739,32 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

4. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:   87,80   pkt -  wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin
płatności; łączna punktacja –  92,80 pkt

5. Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  59,39  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja –  64,39 pkt

PAKIET 12 - Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
wartość netto: 13 852,50 zł ; wartość brutto: 14 960,70 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. ANMAR Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  80,28  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 85,28  pkt

PAKIET 12A - ANMAR  Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
wartość netto: 931,75 zł ; wartość brutto: 1 006,29 zł 



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET 13 - Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
wartość netto: 10 920,00 zł ; wartość brutto: 11 793,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
 1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 82,64 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 87,64  pkt

PAKIET 14 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 431,20 zł ; wartość brutto: 465,69 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów,  spełniająca wszystkie  wymogi  zawarte  w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
               streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 73,15 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin  
płatności; łączna punktacja – 78,15 pkt

PAKIET 15 - Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto:15 422,00 zł ; wartość brutto: 16 655,76 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 15A - Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
wartość netto: 1 050,00 zł ; wartość brutto: 1 134,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta firmy:
           1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 54,81 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – 
              termin płatności; łączna punktacja – 59,81 pkt

PAKIET 16 - Paramedica Polska Sp. z o.o. Sp. k., ul. Żołny 11, 02-815 Warszawa
wartość netto: 7 026,00 zł ; wartość brutto: 7 765,08 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 17 - Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
wartość netto: 7 650,00 zł ; wartość brutto: 8262,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna



punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 18 - AKME Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Postępu 1 , 02 – 676 Warszawa
wartość netto: 750,00 zł ; wartość brutto: 810,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 19 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 3 770,00 zł ; wartość brutto: 4071,60  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 20 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
wartość netto: 18 476,70 zł ; wartość brutto: 19 954,83 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów,  spełniająca wszystkie  wymogi  zawarte  w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
              streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,91 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt –
               termin płatności; łączna punktacja – 92,91 pkt

Pakiet 21 - AKME Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Postępu 1 , 02 – 676 Warszawa                                                                 
wartość netto: 2 609,00 zł ; wartość brutto: 2 817,72 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 23 - Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
wartość netto: 3 600,00 zł ; wartość brutto:  3888,00  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 24 - Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
wartość netto: 960,00 zł ; wartość brutto: 1 036,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 25 - Diagnosis  S.A. ul. gen. Wł. Andersa 38 A; 15-113 Białystok
wartość netto: 13 337,50 zł ; wartość brutto: 14 404,50 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:



      1. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 81,63  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 86,63 pkt
       2. ROCHE Diabetes Care Polska Sp. z o.o.; ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 b; 01-531 Warszawa
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  52,91 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –  57,91 pkt

PAKIET 26 - Balton Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
wartość netto: 12 054,00 zł ; wartość brutto: 13 018,32 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 27 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 16 756,00 zł ; wartość brutto: 18 096,48 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
      1. Biameditek sp. z o.o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok                                                          streszczenie
oceny i porównania złożonej oferty: 60,68 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna punktacja –
65,68 pkt
       2. Promed S.A. ul. Krajewskiego 1 b; 01-520 Warszawa 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 84,49  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin      
płatności; łączna punktacja – 89,49  pkt                                                                                                                 
3. Medicavera  sp. z o.o.  Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 61,47  pkt - wartość brutto oferty, 5,00  pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 66,47  pkt

PAKIET 28 - ANMAR  Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
wartość netto: 47 413,00 zł ; wartość brutto: 51 206,04 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 29 - Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 7 617,00 zł ; wartość brutto: 8226,36 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  30  - Beryl  Med  Ltd  1ST  Floor,  26  Fouberts  Place,  Londyn,  Anglia,  W1F  7PP;  adres  do
korespondencji, ul. Sadowa 14 , 04-410 Józefów
wartość netto: 2 700,00 zł ; wartość brutto: 2 916,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
      1. Advance Europe Sp. z o.o Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa



streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  75,00 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –  80,00  pkt

2. Billmed sp. z o.o., ul. Krypska  24, 04-082 Warszawa 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  61,07 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 66,07 pkt

PAKIET 31 - Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 10 750,00 zł ; wartość brutto:  11 610,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów,  spełniająca wszystkie  wymogi  zawarte  w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Biameditek sp. z o.o., ul. Składowa  12, 15-399 Białystok 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,46 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
 łączna punktacja –  98,46   pkt
            2. Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  63,95 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 68,95 pkt

PAKIET 32 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o .
60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
wartość netto: 1 744,00 zł ; wartość brutto: 1 883,52 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt

PAKIET 33 - Vygon Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
wartość netto: 5 950,00 zł ; wartość brutto:  6 426,00 zł 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  95,00  pkt-  wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 76,70  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 81,70  pkt

PAKIET 34 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 1 387,45 zł ; wartość brutto: 1 498,45 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 35 - Billmed sp. z o.o., ul. Krypska  24, 04-082 Warszawa 
wartość netto: 2 600,00 zł ; wartość brutto: 2 808,00  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 36 - Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
wartość netto: 1 445,00 zł ; wartość brutto: 1 560,60  zł 



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pktJedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 38 - Gambro Poland Sp. Z o.o., ul Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
wartość netto: 17 120,00 zł ; wartość brutto: 18 489,60  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 39 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 3 712,50 zł ; wartość brutto: 4009,50  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  77,73 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 82,73 pkt

PAKIET 40 - Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o .
60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
wartość netto: 3 308,30 zł ; wartość brutto: 3572,97 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

PAKIET 41 - Medicavera  sp. z o.o.  Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
wartość netto: 3 280,00 zł ; wartość brutto: 3 542,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 42 - Promed S.A. ul. Krajewskiego 1 b; 01-520 Warszawa 
 wartość netto: 553,00 zł ; wartość brutto: 597,24 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Skamex Sp. Z o.o., sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 76,58  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –   81,58  pkt

PAKIET 43 - EKOMED Sp. zo.o. ul. łotewska 17/01; 03-918 Warszawa
wartość netto: 18 130,00 zł ; wartość brutto: 19 580,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:



1. NTM MED Jolanta Krysiak ul. Wyszyńskiego 154B; 66-400 Gorzów Wielkopolski 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 89,70  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 94,70  pkt

PAKIET 44 - Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 8 753,14 zł ; wartość brutto: 9 453,40  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Asclepios S.A. ul. Hubska 44; 50-502 Wrocław
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 70,61  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 75,61 pkt

PAKIET 45 - ROVERS Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno
wartość netto: 5 250,00 zł ; wartość brutto:  5670,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 46 - Aesculap Chifa Sp. z o.o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl 
wartość netto: 1 920,00 zł ; wartość brutto:  2073,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 47 - AKME Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Postępu 1 , 02 – 676 Warszawa
wartość netto: 7 875,00 zł ; wartość brutto: 8 505,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 48 - NZ Techno sp. z o.o., ul. Berneńska 5s, 03-976 Warszawa
wartość netto: 6 280,00 zł ; wartość brutto: 6782,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 51 - NZ Techno sp. z o.o., ul. Berneńska 5s, 03-976 Warszawa
wartość netto: 9 525,00 zł ; wartość brutto: 10 287,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 52 - Dräger Polska sp. zo.o. ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz
wartość netto: 7 321,50 zł ; wartość brutto: 8 783,00 zł 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:   95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.



PAKIET 54 - ANMAR  Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
wartość netto: 5 850,00 zł ; wartość brutto: 6318,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
        1. Lencomm Trade International E. Lenczowska-Tomczak spółka jawna, ul. Wólczyńska 133,        
            01- 919 Warszawa
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  92,44  pkt-  wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 97,44  pkt

PAKIET 55 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. Z o.o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
wartość netto: 7 297,00 zł ; wartość brutto: 7880,76 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
        1. PROFILAB  spółka cywilna Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli,  Anna Wiącek – Żychlińska ul.
Emaliowa 28; 02-295 Warszawa
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  78,20  pkt-  wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 83,20   pkt
           2. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
treszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  92,49   pkt- wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 97,49    pkt
          3. Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa, ul. Pod
Borem 18, 41-808 Zabrze
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 88,86   pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 93,86    pkt

4. Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 88,59   pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 93,59    pkt

PAKIET 56 - J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin 
wartość netto: 6 493,00 zł ; wartość brutto: 7 012,44 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 57 – BOXMET MEDICAL Sp. zo.o.  Piskorzów 51; 58-250 Pieszyce 
wartość netto: 6 601,43 zł ; wartość brutto: 7 129,54 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 59 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 3 706,50 zł ; wartość brutto: 4 003,02 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.



Ponadto została złożona oferta  firmy:
1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. Z o.o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 91,38   pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 96,38 pkt
             2. Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 93,30    pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –   98,30    pkt
              3. ROVERS Polska Sp. zo.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 51,59  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 56,59 pkt
             4. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o .     
60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  73,23 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 78,23 pkt

PAKIET 60 - ANMAR  Sp. z o. o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
wartość netto: 9 856,50 zł ; wartość brutto: 10 645,02 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  93,59 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –   98,58   pkt
           2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o . 
               60-543  Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 80,77    pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –  85,77     pkt

PAKIET 61 - Bialmed Sp. Z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 5 896,25 zł ; wartość brutto: 6 367,95 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. BOXMET MEDICAL Sp. z o. o.  Piskorzów 51; 58-250 Pieszyce 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 87,43    pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 92,43 pkt
            2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o .  
60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  74,16 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 79,16 pkt

PAKIET 62 - Bialmed Sp. Z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 32 351,70 zł ; wartość brutto: 35 316,72 zł 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  95,00  pkt-  wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 63 - SORIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Równinna 25; 87-100 Toruń 



wartość netto: 9 185,75 zł ; wartość brutto: 9 944,24    zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. MEDICOM Sp. Z o.o. ul. M.C. Skłodowskiej 34; 41-819 Zabrze 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  89,61 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 94,61 pkt
            2. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o . 
60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  85,33 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 90,33 pkt

PAKIET 64 - LIMARCO Lidia Zajkowska ul. Przemysłowa 8; 11-700 Mrągowo
wartość netto: 10 770,05 zł ; wartość brutto: 11 644,14 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 65 - Zarys International Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul.
Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 4 440,00 zł ; wartość brutto: 4 795,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. MEDITECH Sp. z o.o. ul. Wirowska 6; 62-052 Komorniki 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  69,15  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  5,00  pkt  –  termin
płatności; łączna punktacja – 74,15 pkt

2. Varimed  Sp. z o.o., ul. powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  70,30 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 75,30 pkt

PAKIET 66- EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna
wartość netto: 2 280,00 zł ; wartość brutto: 2 462,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, 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:  75,21 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 80,21  pkt

PAKIET  69  -   Beryl  Med  Ltd  1ST  Floor,  26  Fouberts  Place,  Londyn,  Anglia,  W1F  7PP;  adres  do
korespondencji, ul. Sadowa 14 , 04-410 Józefów
wartość netto: 51 500 zł ; wartość brutto: 55 620,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.



PAKIET 70 - SORIMEX  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Równinna 25; 87-100 Toruń 
wartość netto: 13 854,00 zł ; wartość brutto: 14 962,32 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja -100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 71 - Varimed  Sp. zo.o., ul. powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
wartość netto: 24 181,00 zł ; wartość brutto: 26 115,48 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna
punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Sun-Med Spółka Cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 94,53 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja –  99,53 pkt
  2. Boston Sientific Polska spółka z o.o., Al. jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa                        streszczenie
oceny i porównania złożonej oferty: 51,83 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna punktacja –
56,83 pkt

PAKIET 72 - MEDITECH Sp. z o.o. ul. Wirowska 6; 62-052 Komorniki
wartość netto: 6 325,00 zł ; wartość brutto: 6 831,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00  pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty:  83,75 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 88,75 pkt
            2. Varimed  Sp. zo.o., ul. powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
streszczenie oceny i  porównania złożonej oferty: 75,11 pkt - wartość brutto oferty,  5,00 pkt – termin płatności;
łączna punktacja – 80,11 pkt

PAKIET 73 - NTM MED Jolanta Krysiak ul. Wyszyńskiego 154B; 66-400 Gorzów Wielkopolski 
wartość netto: 2 800,00 zł ; wartość brutto: 3 024,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty, 2,50 pkt – termin płatności; łączna
punktacja – 97,50 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość                       streszczenie
oceny i porównania złożonej oferty: 91,72 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin płatności; łączna 
punktacja – 96,72pkt
2. Pol-MED Paweł Jabłonka, Pieńków 61B, 05-152 Czosnów                                                     
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 44,33 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin 
płatności; łączna punktacja – 49,33 pkt

      Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu
nr 22; 37; 49; 50; 53; 58; 67; 74 gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 7 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia w zakresie



nr 68, 68A, 75 i 75 A  ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zamawiający nie dokonał
podziału pakietów w formularzu cenowym zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego. 

Zgodnie z art.8 7  ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. jedn. Dz. U. z 2015
r.  poz. 2164  ) informujemy  że   wystąpiła omyłka rachunkowa w obliczeniu ceny w ofercie:
Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa w  PAKIECIE  19

zgodnie  z prawidłowymi obliczeniami winno być:
           wartość netto  wynosi :4.060,00  zł ( a jest  3.770,00 
           wartość brutto  wynosi: 4.071,60   zł  ( a jest  4.384,80 zł )
J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin   w  PAKIECIE   56

zgodnie z prawidłowymi obliczeniami winno być:             
wartość brutto wynosi: 7.526,94  zł  ( a jest 7.012,44 zł ) 

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „ CENTROWET _ CEZAL „ Sp. z o. o .    
60-543 Poznań, ul. Dąbrowskiego 133/135 w PAKIECIE 63 
zgodnie z prawidłowymi obliczeniami winno być:
           wartość netto  wynosi :10.019,53   zł ( a jest  10.251,58 zł )  
           wartość brutto  wynosi: 10.821,10    zł  ( a jest   11.07,71 zł )

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 2015 poz. 2164 )

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

                   Z poważaniem


