
   Do wszystkich uczestników postępowania

  Znak: P-M/Z/            /16                                                    Data:06.06.2016 r.

Dotyczy:  postępowania  w  trybie  przetargu  nieograniczonego   poniżej  209  000  euro  na

dostawę  sprzętu medycznego j.uż. (Znak postępowania: 2266/2016).

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 01.06.2016 r. do godz.10.30

(termin składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 9 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury

do realizacji zamówienia zostały wybrane oferty firm:

PAKIET 1 - AKME Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Postępu 1 , 02 – 676 Warszawa
wartość netto:3.375,00 zł ; wartość brutto: 3.645,00  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 2  – EUMed Sp. z o. o. ul. Chłopickiego 50; 04-275 Warszawa

wartość netto:  14.480,00 zł; wartość brutto:  15.638,40  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 cenowo. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

Salus International ; ul. Pułaskiego 9; 40-273 Katowice 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 50,66  pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin

płatności; łączna punktacja -55,66  pkt

Pakiet 8 -  Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość

wartość netto:  49.000,00 zł; wartość brutto: 52.920,00   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 cenowo. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto zostały złożone oferty  firm:

Varimed  Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 89,52  pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin

płatności; łączna punktacja -94,52   pkt



oraz

Boston Sientific Polska spółka z o.o., Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa  
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  66,50 pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin
płatności; łączna punktacja – 71,50  pkt
PAKIET 9 - Varimed  Sp. z o. o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
wartość netto:  11.720,00  zł; wartość brutto:  12657,60   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 cenowo. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

Boston Sientific Polska spółka z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa  

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 76,13   pkt- wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin

płatności; łączna punktacja -81,13   pkt

PAKIET 10 – EMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Ryżowa 69A; 05-816 Opacz

wartość netto:1.052,00  zł ; wartość brutto:1.136,16   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 11 - Boston Sientific Polska spółka z o.o., Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa  

wartość netto:.9.750,00 zł ; wartość brutto: 10.530,00   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 12- Sun-Med Spółka Cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
wartość netto:21.000,00 zł ; wartość brutto: 22.680,00    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 cenowo. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto zostały złożone oferty  firm:

Varimed  Sp. z o.o., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 81,77   pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin

płatności; łączna punktacja -86,77  pkt

oraz

Boston Sientific Polska spółka z o.o., Al.Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa  
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  88,66  pkt - wartość brutto oferty, 5,00 pkt – termin
płatności; łączna punktacja – 793,66   pkt



PAKIET 13 - Gambro Poland Sp. Z o.o., ul Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa
wartość netto: 4.500,00 zł ; wartość brutto:  4.860,00   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.
 Jednocześnie  informujemy,  iż:  I  na  podstawie  art.93  ust.1  pkt  1  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w pakietach: 3,4,5,6,7

ponieważ nie złożono żadnej ważnej oferty.

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 ).

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

Z poważaniem:


