
 

      WSZYSCY  UCZESTNICY  POSTĘPOWANIA

Znak: P-M/Z/          /18                                                         Data: 26.07.2018  r.

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 221 000
euro  na dostawę  odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą 2 analizatorów na potrzeby „Pro-Medica"
w Ełku Sp. z o. o.  Znak sprawy: 2770/2018

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia  11.07.2018 r.   do godz. 10.00  (termin
składania ofert)  do Zamawiającego wpłynęły  4 oferty. Zgodnie z  SIWZ przy wyborze najkorzystniejszej  oferty
Zamawiający kierował się kryteriami:  ceny oraz terminem dostawy .  W wyniku przeprowadzonej  procedury do
realizacji zamówienia została wybrana oferta firmy:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o .o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B
01-531 Warszawa 
cena netto: 515.725,81 zł; cena brutto: 562.027,05  zł                        
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty,  40,00 pkt – termin dostawy ;
łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta  najkorzystniejsza pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

Ponadto zostały złożone oferty  firm:
Beckman Coulter Polska Sp. z o .o.
Al. Jerozolimskie 181 B
02-222 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 58,56  pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin dostawy ;
łączna punktacja – 98,56 pkt

PZ Cormay S.A.
ul. Wiosenna 22
05-092 Łomianki 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 56,31  pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin dostawy ;
łączna  punktacja – 96,31 pkt

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
odrzuca ofertę firmy  Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ; ul. Polska 114; 60-401
Poznań  gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ - wymaganym było:  
1) jednorazowe  załadowanie  minimum 60  próbek   -  w  ofercie  jest  54.  Zwiększenie  ilości  ładowania
eliminuje możliwość skorzystania z podajnika  automatycznego ( ponieważ wymaga od operatora przelania
materiału do naczynek CUP, umieszczenia ich w odpowiednich pozycjach statywu i zaprogramowania tzw. listy
roboczej dla  analizatora. 
2) podajnik automatyczny – nie jest możliwe wykorzystanie go w używaniu naczynek typu CUP



Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu  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 ).

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 


