
                                                                                                                       
   Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /17                                                          Data: 07.08.2017  r.

Dotyczy:  postępowania przetargowego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego   poniżej 209 000 euro   na
dostawę wyrobów  higienicznych,  obłożeń,  pól  operacyjnych,  serwet  i  odzieży  medycznej  j.  uż na  potrzeby
„ Pro-Medica”w Ełku Sp. z o. o.: Znak sprawy:3182/2017

W imieniu  „Pro-Medica”  w Ełku Sp.  z  o.  o.  informujemy,  iż  do  dnia  27.07.2017r.  do godz.  10.00 (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  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 zostały wybrane oferty firm:

PAKIET 1  - Paul Hartmann Polska Sp. z o. o.; ul. Partyzancka 133/151; 95-200 Pabianice
wartość netto: 90 166,40 zł ; wartość brutto: 97 379,71 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  60,00 pkt- wartość brutto oferty, 20,00 pkt – jakość, 20,00 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. Citonet - Pomorski Sp. z o. o. - Lider Konsorcjum, Zabagno 18C, 83-115 Swarożyn;
    TZMO S. A. - Członek Konsorcjum, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 52,10 pkt- wartość brutto oferty, 12,50 pkt – jakość, 20,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja – 84,60 pkt
PAKIET 2 -  Zarys International Group Sp. z o. o. Sp.  k., ul. Pod Borem 18, 41- 808 Zabrze
wartość netto: 2 200,00 zł ; wartość brutto: 2 376,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty,  20,00 pkt – jakość, 20,00 pkt – termin
wykonania dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna ważna oferta spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu  to jest 14. 08. 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.  Potwierdzenie  wniesienia  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  musi  być
dostarczone do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.


