
               WSZYSCY  UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA

Znak: P-M/Z/            /17                                        Data: 03.07.2017 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w  trybie przetargu
nieograniczonego  poniżej 209 000 euro na  dostawę odczynników, aparatury do oznaczeń w serologii
transfuzjologicznej   przez okres 36 m-cy na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o  (Znak sprawy:
2684/2017)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia  20.06.2017 r. do godz. 10:00 (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. Zgodnie z SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający  kierował  się  kryteriami:  ceny  oraz  terminu  wykonania  dostawy.  W wyniku  przeprowadzonej
procedury do realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy:

DiaHem AG Diagnostic Producs Sp. z o.o.
Al. Słowackiego 64
30-004 Kraków 
cena netto: 70.506,00 zł ; cena brutto: 77.190,48 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  wartość brutto oferty – 60 pkt ,  termin wykonania dostawy -
40 pkt ; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto została złożona oferta firmy: 

Grifols Polska Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:   wartość  brutto  oferty  – 51,10 pkt  ,  termin  wykonania
dostawy - 40 pkt ; łączna punktacja – 91,10  pkt 
 
      
        Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający  odrzuca ofertę  firmy DiaSorin Poland sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137 a; 02-231 Warszawa
ponieważ  jej   treść nie odpowiada treści  zawartej w SIWZ tj. nie spełnia pkt 1 w Załaczniku nr 1. Brak
potwierdzenia, że w „ badaniach kwalifikujacych matkę do podania Ig anty D istotne jest by u noworodka
wykryć antygen D, który mógł spowodować pierwotną immunizację matki” 

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu  to jest 10.07.2017  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


