
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Znak: P-M/Z/          /2018 Data: 05.01.2018 r.

Dotyczy: rozstrzygnięcia   postępowania  przetargowego  prowadzonego  w   trybie  przetargu
nieograniczonego    poniżej  209 000 euro na  dostawę odczynników d serologii, barwników i paneli alergicznych na okres
36 miesięcy na potrzeby „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.  Znak sprawy:  5549/2017 

W imieniu „Pro - Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 14.12.2017  r. do  godz. 10.00 (termin

składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 10 ofert. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji  zamówienia

zostały wybrane oferty  Firm:

Pakiet I

Farmator Sp. z o. o. ul. Podchorążych 4; 87-100 Toruń 

cena netto  19.282,50 zł  cena brutto 20.825,00 zł 

streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  wartość  brutto  oferty  60,00   pkt  termin  dostawy  40 pkt   łączna

punktacja 100,00 pkt  

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.  

ponadto została złożona oferta Firmy:    

Hydrex Diagnostics Sp. z o. o. Sp. k ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  wartość brutto oferty 39,98 pkt ; termin  dostawy  30,00  pkt  łączna

punktacja 69,98  pkt  

Pakiet III

Biomedica Poland Sp. z o. o. ul. Raszyńska 13; 05-500 Piaseczno

cena netto 32.994,00 zł  cena brutto  36.659,52 zł   

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: wartość brutto oferty 60,00 pkt;  termin dostawy 40,00  pkt      łączna

punktacja 100,00    pkt              

Jedna oferta, która spełnia  wymogi zawarte w SIWZ.  

PAKIET  IV

Bio Maxima S.A.  ul. Vetterów 5; 20-277 Lublin 

cena netto: 37.522,50 .zł cena brutto:  40.524,30   zł

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  wartość brutto oferty 60,00 pkt termin dostawy   40,00 pkt  łączna

punktacja 100,00    pkt 

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto zostały złożone oferty Firm:

Fabimex Bi W Więcek ul. Cedrowa 16; 04-565 Warszawa



streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  wartość brutto oferty 39,09  pkt termin dostawy   40,00 pkt  łączna

punktacja 79,09  pkt           

PAKIET V

Hydrex  Diagnostics Sp. z o. o. Sp. k ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa

cena netto: 7,622,00 zł   cena brutto:  8.231,76 zł

streszczenie  oceny i  porównania  złożonej  oferty:  wartość  brutto  oferty  60,00  pkt  termin  dostawy 30,00  pkt   łączna

punktacja 90,00 pkt    

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełnia wymogi zawarte w SIWZ.

ponadto zostały złożone oferty Firm:

Semilab Sp. z o.o. ul. Szczecińska 19/21; 87-100 Toruń 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  wartość brutto oferty 39,76  pkt ; termin dostawy   40,00 pkt  łączna

punktacja 79,76  pkt     

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017

r. poz.1579 ze zmainami )  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ nie złożono

żadnej oferty w Pakiecie  II

Ponadto oferty firm dotyczy  Pakietu III:   „  Bio Mar  Diagnostyka Sp. z o.  o. ul.  Jagodowa 11; 44-110 Gliwice ;

Fabimex Bi W Więcek ul. Cedrowa 16; 04-565 Warszawa ;  Euroimmun Polska Sp. z o. o. ul. Widna 2 A; 50-543

Wrocław i  Emma MDT Sp. z o.o. ul. Tarasowa 4; 20-819 Lublin zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych t. jedn. -(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zmianami )

gdyż   jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( w formularzu cenowym -Załącznik nr 8

modyfikacja  nie ujęta jest pozycja dzierżawa sprzętu )  

Oferta firmy Eurolab Sp.  z o. o. ul. Kleczkowska 50; 50-227 Wrocław zgodnie z art. 89 ust 1 pkt 7 b   zostaje 

odrzucona ponieważ nie wpłacono wadium.

Umowa zostanie zawarta w 6 tym dniu od daty ogłoszenia wyniku przetargu (art. 94 ustawy ust.1  pkt 2  z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami )

Zabezpieczenie wykonania umowy 5% brutto powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. 

Z poważaniem 


