
Wszyscy uczestnicy postępowania 

Znak: P-M/Z/           /2019 Data: 11.04.2019 r.

Dotyczy: wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę odczynników do Laboratorium Mikrobiologicznego na potrzeby „Pro-Medica"

w Ełku Sp. z o. o. Znak sprawy: 843/2019 

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o. informujemy, iż do dnia 01.04.2019 r. do godz. 10.00 (termin
składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 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 – bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Józefa Zajączka 9; 01-518 Warszawa
wartość netto: 20.800,00 zł ; wartość brutto: 22.464,00 zł 
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  60,00  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  40,00  pkt  –  termin
wykonania dostawy; łączna punktacja - 100,00 pkt
Jedna oferta. Spełnia wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 2 -  Limarco Lidia Zajkowska ul. Przemysłowa 8; 11-700 Mrągowo 
wartość netto: 7.012,16 zł ; wartość brutto: 7.573,14 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 pod względem ocenianych kryteriów, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.
Ponadto została złożona oferta firmy:
Fabimex Więcek Sp. j. ul. Cedrowa 16; 04-565 Warszawa
streszczenie  oceny  i  porównania  złożonej  oferty:  58,03  pkt  -  wartość  brutto  oferty,  40,00  pkt  –  termin
wykonania dostawy łączna punktacja –  98,03 pkt

PAKIET 3 – bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Józefa Zajączka 9; 01 - 518 Warszawa
wartość netto: 16.264,00 zł ; wartość brutto: 17.565,12 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.

Mercator Medical  S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków



Umowa zostanie zawarta 17.04.2019 r.  zgodnie z art.  94 ust.  1 pkt 2 ustawy  z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 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

Do wiadomości:

1.  bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Generała Józefa Zajączka 9; 01- 518 Warszawa

2. Limarco Lidia Zajkowska ul. Przemysłowa 8; 11 - 700 Mrągowo 

3. Fabimex Więcek Sp. j. ul. Cedrowa 16; 04 - 565 Warszawa

Mercator Medical  S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30; 31-327 Kraków


