
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /16                                               Data: 24.03.2016 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów sterylizacyjnych  dla „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o.

(Znak Postępowania: 566/2016)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 19.02.2016r.  do godz. 10:30

(termin składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 6 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do

realizacji zamówienia została  wybrana oferta firmy:

Pakiet I –  Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady 118 61-626 Poznań
wartość netto: 31 475,00  zł ; wartość brutto:  33 993,00 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 ofert spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Pakiet II – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
wartość netto:  36 198,40 zł ; wartość brutto: 39 094,27 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 ofert spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Pakiet III – FALCO-MEDIC Jerzy Kudrycki ul. Składowa 7 15-399 Białystok
wartość netto: 3125,00  zł ; wartość brutto: 3 843,75 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 ofert spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Pakiet  IV – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANKA” Andrzej  Kocjan ul.  Niepodległości  58 73-110
Stargard
wartość netto: 8 212,00  zł ; wartość brutto: 10 100,76 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 ofert spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Jednocześnie  informujemy,  iż  zgodnie  z  art.  89 ust.1  pkt  2  ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający odrzuca oferty wykonawców w zakresie poniższych nr pakietów, gdyż ich treść nie odpowiada SIWZ.

Pakiet 3- KTG Semigat  S.A. ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa  Zamawiający wymagał w pozycji 1 i 2 wkładek 
wchłaniających włóknikowych natomiast Wykonawca wraz z ofertą załączył kartę katalogową przedstawiająca dane 
techniczne zaoferowanych produktów z której wynika, że wkładki wykonane są z papieru krepowego. 
Pakiet 3- Informer Med Sp. z o.o. ul. Winogrady 118 61-626 Poznań Zamawiający wymagał w pozycji 1 i 2 wkładek 



wchłaniających włóknikowych natomiast Wykonawca zaoferował produkt składający się z papieru krepowego.

Zamawiający zgodnie  z  art.  93 ust.1  pkt  4 pzp unieważnia  postępowanie  o udzielenie  w/w zamówienia  w
zakresie pakietu nr 5, gdyż  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia dla  pakietu
nr  6, gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty

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 r. poz. 2164) 

Z poważaniem


