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ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na
dostawę aparatury laboratoryjnej, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie
kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zadanie 1
Wygrała oferta nr 3, Wykonawcy – firmy Polygen Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego 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
Polygen Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 53, 54-613
Wrocław

3

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena

80 pkt

Okres
gwarancji

20 pkt

Cena oferty brutto
w PLN

27.550,77

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 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.
Zadanie 3
Wygrała oferta nr 4, Wykonawcy – firmy BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI Sp. j. z siedzibą w Jankach,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego 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
4

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
BIOKOM BAKA, OLSZEWSKI
Sp. j.
ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena
Okres
gwarancji

Cena oferty brutto
w PLN

80 pkt
25.753,88
20 pkt
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 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.
Zadanie 4
Wygrała oferta nr 5, Wykonawcy – firmy VWR International Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, który
spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego 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
VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

5

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena
Okres
gwarancji

Cena oferty brutto
w PLN

80 pkt
14.988,66
20 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 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.
Zadanie 5
Wygrała oferta nr 2, Wykonawcy – firmy ABChem Agnieszka Busler z siedzibą w Olsztynie, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w
specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Numer
oferty
2

5

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
ABChem Agnieszka Busler
ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn

Completion Marcin Pierz
ul. Katalońska 1/36
02-763 Warszawa

Kryteria oceny ofert wraz z
przyznaną punktacją
Cena

80,00 pkt

Okres
gwarancji

20,00 pkt

Cena

49,19 pkt

Okres
gwarancji

Cena oferty brutto
w PLN
18.447,54

29.999,99
13,33 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 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.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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