
 

      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /2016        Data: 05.07.2016 r.

Dotyczy:  rozstrzygnięcia  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego   poniżej 5
225 000   euro polegające  wymianie stolarki okiennej oraz oświetlania w Szpitalu „Pro-Medica”w Ełku
Sp. z o. o. w ramach projektu - „Wykorzystanie geotermii do przygotowania ciepłej wody użytkowej i
czynnika chłodniczego do central wentylacyjnych w Szpitalu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.  (Znak
sprawy:  2440/2016 ) 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 20.06.2016 r. do  godz. 10.00

(termin  składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęły  3  oferty.  W  wyniku  przeprowadzonej  procedury  do

realizacji zamówienia została wybrana oferta  Firmy:

HARDPLAST Karol Wojsiat
ul. Przytorowa 1
19-300 Ełk 
cena netto:    511.000,00 zł ;  cena brutto: 628.530,00  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  cena 95 pkt. ;  termin płatności 5 pkt. ; łączna punktacja

100,00 pkt

Oferta najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów.  Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Ponadto została złożona oferta firmy:

R.M.  Dobre Budownictwo Molenda Ryszard

ul. Mickiewicza 34/19

19-300 Ełk

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  cena 80,56  pkt . ; termin płatności 5 pkt. ; łączna punktacja

85,56   pkt

ponadto 

na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z

2015 r. poz. 2164)  wykonawca firmy PEDBUD Sp. z o. o.,ul. Pawia 2;11-041 Olsztyn zostaje wykluczony z

postępowania o udzielenie zamówienia ( Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu tj.

brak dokumentów potwierdzających iż wymienione osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają  wymagane  uprawnienia  –  wezwanie  do  uzupełnienia  dokumentów  z  dnia  24.06.2016  r.  Termin

dostarczenia dokumentów – 28.06.2016 r.  do godz.10.00.  ).  Na podstawie   art.  24 ust.  4  w/w  ustawy ofertę



wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

Umowa zostanie zawarta dnia  11.07.2016 r. zgodnie z art. 94 ustawy ust.1  pkt 2  z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)  

Zabezpieczenie  wykonania  umowy  5%  brutto  tj.  31.426,50  zł  powinno  być  wniesione  przed
podpisaniem umowy. 

Prosimy o przesłanie zwrotne otrzymania rozstrzygnięcia postępowania. 
 

Z poważaniem


