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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. t. j. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 1
w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych,
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 2
Wygrała oferta nr 22, Wykonawcy – MERC Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

1007,58

Cena
Termin dostawy

90
3,33

93,33

HURT-CHEM
Hurtownia 1294,37
Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena

70,11

73,44

Termin dostawy

3,33

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 1189,50
87-100 Toruń

Cena

76,24

Termin dostawy

10

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

22

MERC Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137,
02-231 Warszawa

18

29

Łączna
punktacja

86,24

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Zadanie 5
Wygrała oferta nr 28, Wykonawcy – VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk., który
spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty
28

24

Cena oferty
brutto
w PLN

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
VWR International Sp. z o.o., ul.
Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

610,08 zł
1 222,62 zł

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin dostawy
Cena

90 pkt.
8 pkt.
44,91 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

Łączna
punktacja
98 pkt.

55,91 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 6
Wygrała oferta nr 18, Wykonawcy – HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki., który spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty

18

26

4

29

Cena oferty
brutto
w PLN

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
HURT-CHEM Hurtownia
Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Mazowiecki
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

Sigma-Aldrich Sp. z o.o.,
Szelągowska 30, 61-626 Poznań

558,79

756,45 zł

ul. 587,40 zł

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 725,70 zł
87-100 Toruń

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90 pkt.

Termin
dostawy

1,33 pkt.

Cena

66,48 pkt.

Termin dostawy

5 pkt.

Cena

86,62 pkt.

Termin dostawy

2,86 pkt.

Cena

69,30 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

Łączna
punktacja

91,33 pkt.

71,48 pkt.

89,48 pkt.

79,30 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zadanie 11
Wygrała oferta nr 26, Wykonawcy – BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska7, 59-220 Legnica który
spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
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Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
151,10 zł

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90 pkt.

Termin
dostawy

10 pkt.

Łączna
punktacja

100 pkt.

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.
Zadanie 16
Wygrała oferta nr 26, Wykonawcy – BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska7, 59-220 Legnica który
spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
1990,14 zł

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90 pkt.

Termin
dostawy

10 pkt.

Łączna
punktacja

100 pkt.

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.
Zadanie 22
Wygrała oferta nr 8, Wykonawcy- EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

8

EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników
3, 80-297 Gdańsk

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy

90 pkt.

2 506,74 zł

10 pkt.

Łączna
punktacja
100 pkt.

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.
Zadanie 24
Wygrała oferta nr 18, Wykonawcy – HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki., który spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
brutto
w PLN
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Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Łączna
punktacja

18

14

2

HURT-CHEM Hurtownia
Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Mazowiecki
KRAKCHEMIA S.A., ul. Pilotów
10, 31-462 Kraków

20,50

44,90

Alfachem Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 17,42
20-703 Lublin

Cena

90 pkt.

Termin
dostawy

1,33 pkt.

Cena

66,48 pkt.

Termin dostawy

5 pkt.

91,33 pkt.

71,48 pkt.

OFERTA ODRZUCONA

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę złożoną przez Wykonawcę –– Alfachem Sp. z o.o., z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Ww. nie dołączył do oferty wypełnionego Formularz oferty, stanowiącego załącznik nr 2
do specyfikacji, obowiązek ten wynika z pkt. 8.1 ppkt. b SIWZ. Zamawiający nie może ocenić oferty, dlatego też
ją odrzuca.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 27
Wygrała oferta nr 18, Wykonawcy – HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki., który spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty

18

14
12

29

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
HURT-CHEM Hurtownia
Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Mazowiecki
KRAKCHEMIA S.A., ul. Pilotów
10, 31-462 Kraków

Cena oferty
brutto
w PLN

Łączna
punktacja

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90 pkt.

2381,42

Termin
dostawy

4,67 pkt.

2624,70 zł

Cena
Termin dostawy

81,6 pkt.
7 pkt.

88,6 pkt.

Cena

62,25 pkt.

66,92 pkt.

Termin dostawy

4,67 pkt.

Cena

82,98 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

INTER-CHEM Poznań Sp. z o.o., ul. 3442,77 zł
Św. Michała 100, 61-005 Poznań

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 2583,00 zł
87-100 Toruń

94,67 pkt.

92,98 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 28
Wygrała oferta nr 29, Wykonawcy – Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
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Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

18

4

26

29

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
HURT-CHEM Hurtownia
Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul.
Szelągowska 30, 61-626 Poznań
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
4310,82

5 385,40

6 846,63,77
zł

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 4440,30 zł
21, 87-100 Toruń

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90 pkt.

Termin dostawy

1,34 pkt.

Cena

72,04 pkt.

Termin dostawy

2,86 pkt.

Cena

56,67 pkt.

Termin dostawy

5 pkt.

Cena

87,38 pkt.

Łączna
punktacja

91,34 pkt.

74,90 pkt.

61,66 pkt.

97,38 pkt.

Termin dostawy 10 pkt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 34
Wygrała oferta nr 28, Wykonawcy – VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, który
spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
brutto
w PLN

20

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

546,56

28

VWR International Sp. z o.o., ul.
Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

452,64

12

26

INTER-CHEM Poznań Sp. z o.o., ul. 533,82
Św. Michała 100, 61-005 Poznań

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

779,32

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

74,53 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

Cena
Termin
dostawy

90 pkt.

Cena

76,31 pkt.

Termin dostawy

2,67 pkt.

Cena

52,27 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

5,71 pkt.

Łączna
punktacja
84,53 pkt.

95,71 pkt.

78,98 pkt.

62,27 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
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Zadanie 36
Wygrała oferta nr 10, Wykonawcy – Syngen Biotech Sp. z o.o., Sp. k., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Syngen Biotech Sp. z o.o., Sp. k.,
ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław

10 405,80 zł

Cena
Termin
dostawy

90 pkt.

10

10 pkt.

Łączna
punktacja
100 pkt.

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.
Zadanie 37
Wygrała oferta nr 5, Wykonawcy – IMMUNOGEN POLSKA SP. Z O.O., ul. Katowicka 28a, 41-500 Rzeszów,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty
5
6
17

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
IMMUNOGEN POLSKA SP. Z
O.O., ul. Katowicka 28a, 41-500
Rzeszów
PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki
8, 04-511 Warszawa

Cena oferty
brutto
w PLN
2829,00
3505,50

LABIOL.PL Emila Zysk-Puda, ul. 3678,27
Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa

Łączna
punktacja

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy
Cena
Termin dostawy

90 pkt.

72,63 pkt.
10 pkt.

82,63 pkt.

Cena

69,22 pkt.

76,36 pkt.

Termin dostawy

7,14 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 38
Wygrała oferta nr 5, Wykonawcy – IMMUNOGEN POLSKA SP. Z O.O., ul. Katowicka 28a, 41-500 Rzeszów,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty
5
6

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
IMMUNOGEN POLSKA SP. Z
O.O., ul. Katowicka 28a, 41-500
Rzeszów
PROSPECTA Sp. z o.o., ul. Barbórki
8, 04-511 Warszawa

Cena oferty
brutto
w PLN
3650,25
4243,50
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Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy
Cena
Termin dostawy

90 pkt.
10 pkt.
77,42 pkt.
10 pkt.

Łączna
punktacja
100 pkt.
87,42 pkt.

17

LABIOL.PL Emila Zysk-Puda, ul. 4535,01
Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa

Cena

72,44 pkt.

Termin dostawy

7,14 pkt.

79,58 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 39
Wygrała oferta nr 19, Wykonawcy – Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k., Aleje Jerozolimskie 214, 02-486
Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty
19

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Lab-JOT Ltd. Sp. z o.o. Sp.k.,
Aleje Jerozolimskie 214, 02-486
Warszawa
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
1022,87

1317,33

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy
Cena

90 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

4 pkt.

Łączna
punktacja
94 pkt.

69,88 pkt.
79,88 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 41
Wygrała oferta nr 18, Wykonawcy – HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki., który spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

18

HURT-CHEM Hurtownia
Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Mazowiecki

29

2

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna
21, 87-100 Toruń

Cena oferty
brutto
w PLN
133,71

184,50

Alfachem Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 139,79
20-703 Lublin
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Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90 pkt.

Termin
dostawy

4,67 pkt.

Cena

65,22 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

OFERTA ODRZUCONA

Łączna
punktacja

94,67 pkt.

75,22 pkt.

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę złożoną przez Wykonawcę –– Alfachem Sp. z o.o., z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Ww. nie dołączył do oferty wypełnionego Formularz oferty, stanowiącego załącznik nr 2
do specyfikacji, obowiązek ten wynika z pkt. 8.1 ppkt. b SIWZ. Zamawiający nie może ocenić oferty, dlatego też
ją odrzuca.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 43
Wygrała oferta nr 4, Wykonawcy – Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty
4

18

29

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul.
Szelągowska 30, 61-626 Poznań
HURT-CHEM Hurtownia
Odczynników Chemicznych Piotr
Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Cena oferty
brutto
w PLN
2536,41

2860,25

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 2952,00
87-100 Toruń

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

3079,80

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy
Cena

90,00 pkt.

Termin dostawy

1,34 pkt.

Cena

77,33 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

Cena

74,12 pkt.

Termin dostawy

5 pkt.

2,86 pkt.

Łączna
punktacja
92,86 pkt.

79,81 pkt.
81,15 pkt.

87,33 pkt.

79,12 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 46
Wygrała oferta nr 15, Wykonawcy –BIO-RAD POLSKA SP. Z O.O.O, ul. Przyokopowa 33, 01-208
Warszawa który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom
określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

15

BIO-RAD POLSKA SP. Z O.O.O,
ul. Przyokopowa 33, 01-208
Warszawa

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy

90 pkt.

4279,42 zł

10 pkt.

Łączna
punktacja
100 pkt.

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.
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Zadanie 52
Wygrała oferta nr 20, Wykonawcy – Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa, który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

20

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

26

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
3122,64

4829,47

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy
Cena

90 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

10 pkt.

Łączna
punktacja
100 pkt.

58,19 pkt.
68,19 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 53
Wygrała oferta nr 23, Wykonawcy –DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
23

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02495 Warszawa

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin
dostawy

90 pkt.

2608,20

10 pkt.

Łączna
punktacja
100 pkt.

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.
Zadanie 55
Wygrała oferta nr 26, Wykonawcy – BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska7, 59-220 Legnica
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Nr
oferty
28

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
VWR International Sp. z o.o., ul.
Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7

Cena oferty
brutto
w PLN
7872,00

7982,00
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Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

84,38 pkt.

Termin dostawy

2,67 pkt.

Cena

83,22 pkt.

Łączna
punktacja
87,05 pkt.

93,22 pkt.

59-220 Legnica

29

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 7380,00 zł
87-100 Toruń

Termin dostawy

10 pkt.

Cena

90,00 pkt.

Termin dostawy

2,86 pkt.

92,86 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zadanie 57
Wygrała oferta nr 29, Wykonawcy – Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Cena oferty
brutto
w PLN

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

12

INTER-CHEM Poznań Sp. z o.o., ul.
Św. Michała 100, 61-005 Poznań

243,54

29

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna
21, 87-100 Toruń

162,36

26

28
2

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

203,70

VWR International Sp. z o.o., ul.
Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

291,73

Alfachem Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 45,36
20-703 Lublin

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena
Termin dostawy
Cena

60 pkt.
1,34 pkt.
90 pkt.

Termin dostawy

10 pkt.

Cena

71,73 pkt.

Termin
dostawy

5 pkt.

Cena
Termin dostawy

50,09 pkt.
2,86 pkt

Łączna
punktacja
61,34 pkt.
100 pkt.

76,73 pkt.

52,95 pkt.

OFERTA ODRZUCONA

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę złożoną przez Wykonawcę –– Alfachem Sp. z o.o., z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Ww. nie dołączył do oferty wypełnionego Formularz oferty, stanowiącego załącznik nr 2
do specyfikacji, obowiązek ten wynika z pkt. 8.1 ppkt. b SIWZ. Zamawiający nie może ocenić oferty, dlatego też
ją odrzuca.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 59
Wygrała oferta nr 24, Wykonawcy –SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI E. Borzymowska-Reszka, A.
Reszka, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta
odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
24

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
SHIM-POL A.M.

Cena oferty
brutto
w PLN
17773,50
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Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90 pkt.

Łączna
punktacja
100 pkt.

BORZYMOWSKI E.
Borzymowska-Reszka, A. Reszka,
ul. Lubomirskiego 5, 05-080
Izabelin

Termin
dostawy

10 pkt.

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.
Zadanie 63
Wygrała oferta nr 23, Wykonawcy – DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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.
Cena oferty
brutto
w PLN

Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

11

BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Sp. j.
ul. Wspólna 3, 05-090 Janki

1381,08

BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska7
59-220 Legnica

2720,28

26

23

DIAG-MED., ul. Ryżowa 51, 02-495 1047,96 zł
Warszawa

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

68,29 pkt.

Termin dostawy

6,67 pkt.

Cena

34,67 pkt.

Termin dostawy

5 pkt.

Cena

90,00 pkt.

Łączna
punktacja
74,96 pkt.

39,67 pkt.

100 pkt.

Termin dostawy 10 pkt.
28

VWR International Sp. z o.o., ul. 1092,24
Limbowa 5, 80-175 Gdańsk

Cena

86,35 pkt.

Termin dostawy

4 pkt

90,35 pkt.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o środkach ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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