
Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /18                                Data: 20.03.2018  r.

Dotyczy:  postępowania  przetargowego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej
221 000 euro na dostawę odczynników do badania osadu moczu oraz odczynników do oznaczania lamblii,
kalprotektyny,  krwi  utajonej  w  kale  i  narkotyków  w  moczu   na  okres  36  miesięcy  na  potrzeby
„Pro- Medica” w Ełku Sp. z o. o.  Nr sprawy: 902/2018 

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 08.03.2018  r.  do godz. 10.30 (termin
składania  ofert)  do  Zamawiającego  wpłynęło  8 ofert.  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  - BECMANN COULTER  POLSKA Sp. z o. o. Al. Jerozolimskie 181 B ; 02-222 Warszawa
wartość netto:     zł ; wartość brutto:                    zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt  – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. 
PAKIET 2 -  HYDREX  DIAGNOSTICS Sp. z o. o. Sp. komandytowa;ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa
wartość netto: 28.260,00  zł ; wartość brutto:  30.520,80  zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Oferta najkorzystniejsza cenowo. Spełniająca wszystkie warunki zawarte w SIWZ. 
Ponadto zostały złożone oferty firmy: 
Limarco  Lidia Zajkowska ul. Przemysłowa 8; 11-700 Mrągowo 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 44,76 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 84,76 pkt
Fabimex 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 53,51 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 93,51 pkt
Stamar ul. Perla 5; 41-300 Dąbrowa Górnicza skrytka pocztowa Nr 3. 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:55,85 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 95,85 pkt
Medan ul. Ks. dr A. Korczaka 32; 44-103 Gliwice 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:41,09 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 81,09 pkt
Diag -Med ul. Ryżowa 51; 02- 495 Warszawa 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 44,33 pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 84,33  pkt
Pointe Scientific Polska Sp. z o. o. ul. Rumiana 76; 02-956 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 45,23  pkt - wartość brutto oferty, 40,00 pkt – termin wykonania 

dostawy; łączna punktacja – 85,23 pkt
PAKIET 3  - FABIMEX B. i W. Więcek Sp. jawna ul. Cedrowa 16;04-565 Warszawa



wartość netto: 12.300,00  zł ; wartość brutto:  13.284,00 zł 
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 60,00 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt  – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Ponadto została złożona oferta firmy: 
HYDREX  DIAGNOSTICS Sp. z o. o. Sp. komandytowa;ul. Tomasza Zana 4; 04-313 Warszawa
streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 44,17 pkt- wartość brutto oferty, 40,00 pkt  – termin wykonania
dostawy; łączna punktacja – 84,17 pkt

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 157 ze zmianami)   Zamawiający odrzuca ofertę firmy Pointe Scientific Polska Sp. z o. o. ul. Rumiana 76;
02-956 Warszawa   dla pakietu 3 ponieważ  jej treść nie odpowiada treści SIWZ – w formularzu asortymentowo-
cenowym Załącznik nr 8 do SIWZ Wykonawca oferuje oznaczenie stężenia kalprotektyny w kale tylko na jednym
poziomie a Zamawiający wymagał  oznaczenie stężenia kalprotektyny w kale 50 + 200. 

Umowa zostanie zawarta w 6-tym dniu  to jest  26.03.2018  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: 


