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KOREKATA ZAWIADOMIENIA Z DNIA 21.07.2015r.
Zamawiający informuje o korekcie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na
sukcesywną dostawę odczynników i zestawów do biologii molekularnej w 2015 roku - postępowanie powtórzone,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
BYŁO:
Zadanie 12.11.26
Wygrała oferta nr 4, Wykonawcy – Pani Anety Ludwig, działającej pod nazwą BIONOVO Aneta Ludwig
z siedzibą w Legnicy, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Numer
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Bionovo Aneta Ludwig
ul. Rataja 30
59-220 Legnica

4

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena

90 pkt

Termin
dostawy

10 pkt

Cena oferty brutto
w PLN
389,70

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy.
POWINNO BYĆ:
Zadanie 12.11.26
Wygrała oferta nr 10, Wykonawcy – firmy Bio-Rad Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Numer
oferty
10

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
ul. Nakielska 3
01-106 Warszawa

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena

90 pkt

Termin
dostawy

10 pkt

Cena oferty brutto
w PLN
389,70

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta przed upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy.
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