
                        Wszyscy  uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/                     /16                                              Data:  25.01.2016 r.
                                               

Dotyczy: Rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych,
szewnych i leków  na potrzeby  „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z o.o. (Znak Postępowania: 18/2016)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia19.01.2016 r..  do godz. 10.30  (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  6  ofert.  W wyniku  przeprowadzonej  procedury  do  realizacji
zamówienia zostały  wybrane oferty firm:

PAKIET  1 -  Covidien  Polska Sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa
wartość netto: 67.421,52  zł ; wartość brutto: 72.815,24  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna

punktacja 100,00 pkt . Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 2 -   Zarys Sp. Z o. o., ul. Pod Borem 18 ; 41-808 Zabrze
wartość netto: 2.912,76   zł ; wartość brutto: 3.145,78  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna

punktacja 100,00 pkt. Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 6 -  BoxMet Medical Sp.z o .o., Piskorzów 51,58-250 Pieszyce
wartość netto  336,00 zł ; wartość brutto:: 362,88  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna

punktacja 100,00 pkt. Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 8 -  BoxMet Medical Sp.z o.o ., Piskorzów 51,58-250 Pieszyce
wartość netto: 950,00  zł; wartość brutto: 1.026,00   zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna

punktacja 100,00 pkt. Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 9  - Konsorcjum:  PGF URTICA Sp.  z  o.  o.  ul.  Krzemieniecka  120,  54-613  Wrocław  (lider);
 PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź 
wartość netto: 19.934,47   zł; wartość brutto:  21.529,23   zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna

punktacja 100,00 pkt. Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 10  -   Konsorcjum: Delfarma Sp. z o.o.  ul. Ś. Teresy od Dzieciątka Jezus 111; 91-222 Łódź
( lider ) 
Magellan S.A. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76; 90-330 Łódź
wartość netto: 19.040,00  zł ; wartość brutto: 20.563,20  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. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w

SIWZ. 

ponadto została złożona oferta  firmy :
Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 69,28  pkt termin płatności 5pkt  łączna

punktacja 74,28  pkt

PAKIET  11 -  Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
wartość netto:   12.733,00  zł ; wartość brutto: 13.751,64   zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna

punktacja 100,00 pkt. Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET  12 -    Asclepios S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław
wartość netto:   3.424,00   zł ; wartość brutto: 3.697,92    zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 95 ,00 pkt termin płatności 5pkt  łączna
punktacja 100,00 pkt
Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
ustawy  (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,  2254 i 2263 ) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietów 
nr 3,4,5, i 7 gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
ustawy  (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,  2254 i 2263 )

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

Z poważaniem

M.P. 


