
Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Znak: P-M/Z/          /2017                  Data: 09.11.2017  r.

Dotyczy:  rozstrzygnięcie postępowania  przetargowego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  poniżej  209  000  euro  na  dostawę  profesjonalnych  środków  chemicznych  do  utrzymania
czystości (superkoncentratów) przez okres 36 miesięcy na potrzeby ”Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.  o.  Znak :
4778/2017 

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 24.11.2017r. do godz. 10.00 (termin składania
ofert) do Zamawiającego wpłynęły 2 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  - HENRY  KRUSE Sp. z o. o. Bielany Wrocławskie; ul. Kolejowa 3; 55-040 Kobierzyce
wartość netto: 15.629,00  zł ; wartość brutto: 19.223,68  zł 
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  cena brutto   60,00 pkt, termin wykonania  dostawy:  40,00  łączna
punktacja - 100,00 pkt
Jedna oferta spełniajaca  wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 

PAKIET 2 -   HENRY  KRUSE Sp. z o. o. Bielany Wrocławskie; ul. Kolejowa 3; 55-040 Kobierzyce
wartość netto: 21.885,30   zł ; wartość brutto: 26.918,93   zł 
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  cena brutto   54,75 pkt, termin wykonania  dostawy:  40,00  łączna
punktacja – 94,75  pkt  
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
ponadto została złożona oferta Firmy: 
BEKA ul. Elewatorska 11/1; 16-620 Białystok    
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  cena brutto  60.00 pkt, termin wykonania  dostawy:  13,33   łączna
punktacja – 73,33  pkt        
PAKIET  3   HENRY  KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie; ul. Kolejowa 3; 55-040 Kobierzyce
wartość netto: 11.081,00    zł ; wartość brutto: 13.153,71    zł 
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  cena  brutto  60,00  pkt, termin  wykonania  dostawy:  40,00   łączna
punktacja – 100,00   pkt  
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
ponadto została złożona oferta Firmy: 
BEKA ul. Elewatorska 11/1; 16-620 Białystok    
streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  cena brutto  51,28  pkt, termin wykonania  dostawy:  13,33  łączna
punktacja – 64,61 pkt      

        Jednocześnie  informujemy,  iż  zgodnie  z  art.  89  ust.1  pkt  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych
Zamawiający odrzuca ofertę firmy  BEKA ul.  Elewatorska 11/1; 16-620 Białystok 
 Pakiet 1  poz. 1     gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ: ( niezgodne pH koncentratu  8,3 . Zamawiający wymagał
8,5. ) 
Pakiet 2 poz. 6  gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ: ( niezgodne pH koncentratu  poniżej 2 . Zamawiający wymagał
0,2 – 1 . )
Pakiet 2 poz. 7   gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ: ( niezgodna wielkość   opakowania  0,75 l ; . Zamawiający
wymagał  0,5 l. )



Pakiet 2 poz.  11   gdyż jej  treść nie odpowiada treści SIWZ:niezgodna wielkość   opakowania   1 l  ;  .
Zamawiający wymagał  0,5 l. )

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu  to jest 15.11. 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 2017 r. poz. 1579 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.

  Z poważaniem 


