
                      Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/            /17                                        Data: 08 06.2017 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego  
poniżej 209 000 euro na dostawę sprzętu jednorazowego użytku dla „Pro-Medica”  w Ełku Sp. z  o. o.               
(Znak Postępowania: 1818/2017)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia  11.05.2017 r. do godz. 10:00 (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 34 oferty. Zgodnie z SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający  kierował  się  kryteriami:  ceny  oraz  terminu  wykonania  dostawy.  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: 49 840,00 zł ; wartość brutto: 53 827,20 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  60,00  pkt-  wartość  brutto  oferty, 40,00  pkt  –  termin
wykonania dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 2 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o. o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
wartość netto: 24 235,00 zł ; wartość brutto: 26 173,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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:  47,34 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 87,34 pkt

2. Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz                                                      
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  47,33 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
wykonania dostawy; łączna punktacja – 87,33 pkt

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

            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 42,18 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
           wykonania dostawy; łączna punktacja – 82,18 pkt
       4.  J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 56,54 pkt- wartość brutto oferty,  40,00 pkt –  termin 
           wykonania dostawy; łączna punktacja – 96,54 pkt

PAKIET 3  - Zarys International  Group Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa,
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 18 684,00 zł ; wartość brutto: 20 178,72  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania



dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o. o.; ul. os. Rusa 64 m.6; 61-245 Poznań
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  57,79 pkt-  wartość brutto oferty,  40,00 pkt  – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 99,79 pkt

2. Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  55,86 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 95,86 pkt

3. Aero-Medika Sp. z o. o.; ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  54,00  pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt  – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 94,00 pkt

4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o. o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  49,14  pkt-  wartość brutto oferty,  40,00 pkt  – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 89,14 pkt

PAKIET 4 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
wartość netto: 33 255,50 zł ; wartość brutto: 35 915,94 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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. Jawna., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:   57,89 pkt- wartość brutto oferty,  40,00 pkt –  termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 97,89 pkt

PAKIET 5 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 3 086,80 zł ; wartość brutto: 3 333,75 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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:  59,29 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 99,29 pkt

2. Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o. o.; ul. os. Rusa 64 m.6; 61-245 Poznań
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  59,26 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 99,26 pkt

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o. o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  56,63 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 96,63 pkt

4. Aero-Medika Sp. z o. o.; ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  57,36 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 97,36pkt

PAKIET 6 -  Medicus Sp. z o. o. S.K.A., ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
wartość netto: 6 866,00 zł ; wartość brutto: 7 415,28 zł
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania



dostawy; 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: 59,49 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
wykonania dostawy; łączna punktacja – 99,49 pkt

2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o. o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała             
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 59,10 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 99,10pkt

3. J.Chodacki, A. Misztal Medica Sp. Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  58,78 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 98,78 pkt

4. Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o. o.; ul. os. Rusa 64 m.6; 61-245 Poznań
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  58,67 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 98,67 pkt

5. Bialmed Sp. z o. o ., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  54,62 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 94,62 pkt

PAKIET 6A -  Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa,
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze    
wartość netto: 51,00 zł ; wartość brutto: 55,08 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 40,80 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin    
          wykonania dostawy; łączna punktacja – 80,80 pkt

PAKIET 7 -  Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa,
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze    
wartość netto: 1 709,85 zł ; wartość brutto:  1 846,64 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 41, 43 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin    

wykonania dostawy; łączna punktacja – 81,43 pkt

PAKIET 8 - Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
wartość netto: 2 616,00 zł ; wartość brutto: 2 825,28 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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. Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin



streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  58,94 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 98,94 pkt

2. Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  52,04pkt-  wartość brutto  oferty, 40,00 pkt  –  termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 92,04 pkt

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Intergos Sp. z o. o., ul. Legionów 59A, 43-300 Bielsko-Biała    
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 51,13 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 91,13 pkt

4. Zarys  International  Group  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością   Spółka  komandytowa,
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 48,82 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 88,82 pkt

PAKIET 9 - Skamex Sp. z o. o., Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
wartość netto: 7 346,25 zł ; wartość brutto: 7 933,95 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 10 – Medicus Sp. z o. o. S.K.A., ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy
wartość netto: 10 800,00 zł ; wartość brutto: 11 664,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
       1. Aero-Medika Sp. z o. o.; ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa                                                                 
          streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 57,14 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
          wykonania dostawy; łączna punktacja – 97,14 pkt
        2. Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 43,67 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
           wykonania dostawy; łączna punktacja – 83, pkt
        3. Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa,                
           ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
            streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 43,43 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin    
           wykonania dostawy; łączna punktacja – 83,43 pkt
         
PAKIET 11 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 2 696,82 zł ; wartość brutto: 2 912,56 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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:  59,84 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 99,84 pkt

2. Skamex Sp. z o. o., Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 35,14 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
wykonania dostawy; łączna punktacja – 75,14 pkt



PAKIET 12 -  Billmed sp. z o. o., ul. Krypska  24, 04-082 Warszawa 
wartość netto: 12 490,00 zł ; wartość brutto: 13 489,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
streszczenie oceny i  porównania złożonej  oferty:  56,92 pkt-  wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 96,92 pkt

2. ANMAR  Sp. z o. o. Sp. k. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 47,73 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 87,73 pkt

PAKIET 12A - ANMAR  Sp. z o. o. Sp. k. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
wartość netto: 1 117,50 zł ; wartość brutto: 1 206,90 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 27,94 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
          wykonania dostawy; łączna punktacja – 67,94 pkt

PAKIET 13 - OGARIT Sp. z o. o.; ul. Ludowa 14; 05-092 Łomianki
wartość netto: 8 745,00 zł ; wartość brutto: 9 444,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 14 -  Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
wartość netto: 305,00 zł ; wartość brutto: 329,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 15 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 13 259,50 zł ; wartość brutto: 14 320,26 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 34,81 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin  
             wykonania dostawy; łączna punktacja – 74,81pkt
         2. Zarys International Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  Spółka komandytowa, ul. 
             Pod Borem 18, 41-808 Zabrze
             streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 34,05 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
            wykonania dostawy; łączna punktacja – 74,05 pkt

PAKIET 17 - Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
wartość netto: 7 175,00 zł ; wartość brutto: 7 749,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 18 - AKME Sp. z o. o. Sp. k.  ul. ul. Poloneza 89B , 02 – 826 Warszawa
wartość netto:1 015,00 zł ; wartość brutto: 1 096,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 19 - Medtronic Poland Sp. z o. o.; ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
wartość netto: 5 700,00 zł ; wartość brutto: 6 156,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 5 701,75 zł ; wartość brutto: 6 157,88 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 21 - AKME Sp. z o. o. Sp. k., ul. Poloneza 89B , 02 – 826 Warszawa                                                          
wartość netto: 2 750,00 zł ; wartość brutto: 2 970,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 22 - AKME Sp. z o. o. Sp. k.,  ul. Poloneza 89B , 02 – 826 Warszawa                                                         
wartość netto: 1 205,00 zł ; wartość brutto: 1 301,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 2 250,00 zł ; wartość brutto: 2 430,00  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 2 000,00 zł ; wartość brutto: 2 160,00zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 26 - Balton Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 7 m 14, 00-496 Warszawa
wartość netto: 11 277,75 zł ; wartość brutto: 12 179,97 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 27 - Biameditek sp. z o. o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok   
wartość netto: 22 435,00 zł ; wartość brutto: 24 229,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:
      1.  Medtronic Poland Sp. z o. o.; ul. Polna 11; 00-633 Warszawa                                                       
          streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 58,91 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
          wykonania dostawy; łączna punktacja – 98,91 pkt
       2.  Aero-Medika Sp. z o. o.; ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
           streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 45,25 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin    
           wykonania dostawy; łączna punktacja – 85,25 pkt                                                                                     
      3.  Promed S. A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa
           streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 37,16 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin    
          wykonania dostawy; łączna punktacja – 77,16 pkt         

PAKIET 28 - ANMAR  Sp. z o. o. Sp. K. ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy 
wartość netto: 45 520,00 zł ; wartość brutto: 49 161,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 29 -  Aesculap Chifa Sp. z o. o. , ul Tysiąclecia 14 ; 64-300 Nowy Tomyśl
wartość netto: 31 930,00 zł ; wartość brutto: 34 484,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 31 - Biameditek Sp. z o. o., ul. Składowa  12, 15-399 Białystok 
wartość netto: 9 801,50 zł ; wartość brutto:  10 585,62 zł 



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów,  spełniająca  wszystkie  wymogi  zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1. Medtronic Poland Sp. z o. o.; ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
                streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 58,51 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
               wykonania dostawy; łączna punktacja – 98,51 pkt
            2. Promed S. A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa
               streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 36,99 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin  
               wykonania dostawy; łączna punktacja – 76,99 pkt

PAKIET 32 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 2 700,00 zł ; wartość brutto: 2 916,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 51,43 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
               wykonania dostawy; łączna punktacja – 91,43 pkt

PAKIET 33 - Vygon Polska Sp. z o. o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
wartość netto: 8 120,00 zł ; wartość brutto: 8 769,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 41,39 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 81,39 pkt

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:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 38 – Baxter Polska Sp. z o. o.; ul. Kruczkowska 8; 00-380 Warszawa
wartość netto: 6 860,00 zł ; wartość brutto: 7 408,80  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 41 - Medicavera  Sp. z o. o.  Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin
wartość netto: 4 920,00 zł ; wartość brutto: 5 313,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 42 - Skamex Sp. z o. o., Sp. k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
wartość netto: 1 380,00 zł ; wartość brutto: 1 490,40 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 43 - ALTERIS S.A.; ul. Ceglana 35; 40-514 Katowice
wartość netto: 19 600,00 zł ; wartość brutto: 21 168,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 44 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 8 415,90 zł ; wartość brutto: 9 089,18 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 45 - ROVERS Polska Sp. z o. o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno
wartość netto: 3 500,00 zł ; wartość brutto: 3 780,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 46 - Skamex Sp. z o. o., Sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź 
wartość netto: 3 825,00 zł ; wartość brutto: 4 131,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 53,12 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin   
               wykonania dostawy; łączna punktacja – 93,12 pkt

PAKIET 47 - AKME Sp. z o. o. Sp. k., ul. Poloneza 89B , 02 – 826 Warszawa
wartość netto: 6 300,00 zł ; wartość brutto: 6 804,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt



Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 48 - NZ Techno Sp. z o. o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa
wartość netto: 6 320,00 zł ; wartość brutto: 6 825,60zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 51 - NZ Techno Sp. z o. o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa
wartość netto: 7 425,00 zł ; wartość brutto: 8 019,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 53 -  Vygon Polska Sp. z o. o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa
wartość netto: 1 500,00 zł ; wartość brutto: 1 620,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 6 500,00 zł ; wartość brutto: 7 020,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 58,04 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin  
           wykonania dostawy; łączna punktacja – 98,04 pkt
      
PAKIET 55 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
 wartość netto: 7 234,75 zł ; wartość brutto: 7 813,53 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 59,96 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
             wykonania dostawy; łączna punktacja – 99,96 pkt
          2. Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz
             streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 56,06 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
             wykonania dostawy; łączna punktacja – 96,05 pkt
          
PAKIET 56 - Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
wartość netto: 1 719,00 zł ; wartość brutto: 1 898,52 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 52,76 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
            wykonania dostawy; łączna punktacja – 92,76 pkt.

PAKIET 58 – Biameditek Sp. z o. o., ul. Składowa 12, 15-399 Białystok   
wartość netto: 4 774,00 zł ; wartość brutto: 5 155,92 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 59 - ROVERS Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno
wartość netto: 5 190,00 zł ; wartość brutto: 5 605,20 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 60 - Aero-Medika Sp. z o. o.; ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
wartość netto:7 757,00 zł ; wartość brutto: 8 377,56zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 51,39 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin  
               wykonania dostawy; łączna punktacja – 91,39 pkt
            2.  Bialmed Sp. z o. o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska
                streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 50,13 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
                wykonania dostawy; łączna punktacja – 90,13 pkt

PAKIET 61 - Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz  
wartość netto: 2 363,40 zł ; wartość brutto: 2 552,47zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 58,30 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
                wykonania dostawy; łączna punktacja – 98,30 pkt
           

PAKIET 62 - Polmil Sp. z o. o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz  
wartość netto: 37 992,94 zł ; wartość brutto: 41 701,15 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 56,95 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
     wykonania dostawy; łączna punktacja – 96,95 pkt



PAKIET 63 - SORIMEX Spółka z o. o. Sp. k., ul. Równinna 25; 87-100 Toruń 
wartość netto: 19 004,59 zł ; wartość brutto: 20 550,24 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 64 - LIMARCO Lidia Zajkowska; ul. Przemysłowa 8; 11-700 Mrągowo
wartość netto: 11 110,85 zł ; wartość brutto: 12 353,66 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 4 884,00 zł ; wartość brutto: 5 274,72 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 66- ExtraMed Zaopatrzenie Medyczne Dorota Wrona; 72-314 Radowo Małe 80/5
wartość netto: 6 594,00 zł ; wartość brutto: 7 121,52 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy:

1.  Medtronic Poland Sp. z o. o.; ul. Polna 11; 00-633 Warszawa
                streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 54,95 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin 
                wykonania dostawy; łączna punktacja – 94,95 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: 38 400,00 zł; wartość brutto: 41 472,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 70 - SORIMEX  Spółka z o. o. Sp. k. ul. Równinna 25; 87-100 Toruń 
wartość netto: 13 228,76 zł ; wartość brutto: 14 287,06 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET 71 - Sun-Med Spółka Cywilna, ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź
wartość netto: 21 310,00 zł ; wartość brutto: 23 014,80 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta  firmy
         1.  Boston Sientific Polska Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 36,93 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania



dostawy; łączna punktacja – 76,93 pkt
  
PAKIET 72 -  Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość
wartość netto: 3 475,00 zł; wartość brutto: 3 753,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 73 - Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość
wartość netto: 2 770,00 zł; wartość brutto: 2 991,60 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 75 -  Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a/10, 22-400 Zamość
wartość netto: 16 998,00 zł ; wartość brutto: 18 357,84 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; 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: 40,63 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin  
               wykonania dostawy; łączna punktacja – 80,63 pkt
            2.  Boston Sientific Polska Sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa 
                streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 32,12 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin
                wykonania dostawy; łączna punktacja – 72,12pkt

        
         Zamawiający zgodnie z art.  93 ust.1 pkt  1  ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity:Dz.  U.  Z  2015  r.  poz.  2164  ze  zm.)  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia dla  pakietu nr 16; 34; 37; 40; 49; 50; 51A; 52; 57; 74 gdyż  nie złożono żadnej ważnej oferty.

  Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia  dla pakietu 25; 68 ponieważ
cena najkorzystniejszej  oferty  przewyższa kwotę,  którą  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia.

        Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z  art.  89 ust.1 pkt  2  ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  odrzuca ofertę niżej wymienionych wykonawców  w zakresie poniższych pakietu nr  70  gdyż
jego treść nie odpowiada treści SIWZ:

FARUM S.A., ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
Pakiet 70
              1. Treść oferty nie odpowiada SIWZ- ponieważ zaproponowana przez Wykonawcę elektrodę z poz. 1
powyższego pakietu jest na bazie gąbki PE. 
(Zamawiający  zapisał  w  zmodyfikowanym  opisie  przedmiotu  zamówienia  w  dnia  02.05.2017r  nowy  wymógł
dotyczący  poz.1  powyższego  pakietu:Elektroda  do  EKG  z  żelem  stałym,  Ag/Ag  Cl  j.  uż.   z  języczkiem  do



mocowania kabla. Wymiary elektrody 42mm/56mm. LLL-510).

      Jednocześnie informujemy,  iż  zgodnie z  art.  89 ust.1  pkt  7a  ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  odrzuca ofertę  wykonawcy: NEOMED;  ul. Kajki 18;  05- 501 Piaseczno w zakresie  pakietu
nr 54; 67 gdyż wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą

 

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu  to jest 14.06.2017 r.  zgodnie z art.  94 ustawy ust. 1 pkt. 2 z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 ze zm. ).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 5% ceny brutto podanej w ofercie powinno być wniesione
przed podpisaniem umowy. Potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi
być dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

                     Z poważaniem


