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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 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 3
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
Wybrano ofertę nr 13, Wykonawcy – ABO Sp. z o.o. – 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
13
8
21
32

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
ABO Sp. z o.o.
ul. Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk
EURx Sp. z o.o.
ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.
ul. Zubrzyckiego 10 26-610 Radom

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
10
68,11
8
60,91
10
52,76
5,71

Łączna
punktacja
100
76,11
70,91
58,47

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
Informacja o poprawieniu innych omyłek, polegających na niezgodności ofert ze specyfikacją:
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(DZ. U. t.j. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w ofercie przetargowej Wykonawca,
BIONOVO Aneta Ludwig, popełnił inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, a która polega na wpisaniu
do formularza oferty błędnego nr zadania, tj. zadania nr 3 „odczynniki laboratoryjne wg kat. NEW ENGLAND
BIOLABS lub równoważne”, podczas gdy z formularza opisu przedmiotu zamówienia-formularza cenowego
wynika, że Wykonawca w rzeczywistości złożył ofertę na zadanie nr 2 „odczynniki laboratoryjne wg kat. PRONA
lub równoważne”. Zamawiający poprawił omyłkę, przekreślając błędny nr zadania (3) w formularzu oferty oraz
poprawiając na prawidłowy nr zadania (2). Wykonawca wyraził zgodę na poprawienie omyłki.
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 10
Wybrano ofertę nr 32, Wykonawcy – IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. – 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.
Nr
oferty
32

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.
ul. Zubrzyckiego 10 26-610 Radom

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
10

Łączna
punktacja
100

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
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 17
Wybrano ofertę nr 20, Wykonawcy – NOVAZYM POLSKA S.C. – 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
20
5
21
32

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
NOVAZYM POLSKA S.C.
ul. Umultowska 89C bud. A/038
61-614 Poznań
A&A Biotechnology S.C.
Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica
IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.
ul. Zubrzyckiego 10 26-610 Radom

Kryteria oceny
ofert
Cena

Przyznana
punktacja
90

Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

7,50
77,14
10
68,41
7,5
58,70
4,29

Łączna
punktacja
97,50
87,14
75,91
62,99

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
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 32
Wybrano ofertę nr 32, Wykonawcy – IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j. – 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
32
9
33
13
21

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.
ul. Zubrzyckiego 10 26-610 Radom
POLGEN Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Puszkina 80 92-516 Łódź
VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk
ABO Sp. z o.o.
ul. Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
5,71
82,48
8
49,04
8
41,24
10
31,50
10

Łączna
punktacja
95,71
90,48
57,04
51,24
41,50

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
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
Wybrano ofertę nr 13, Wykonawcy – ABO Sp. z o.o. – 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
13
9
30
21

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
ABO Sp. z o.o.
ul. Chociszewskiego 4 80-376 Gdańsk
POLGEN Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Puszkina 80 92-516 Łódź
BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna
ul. Wspólna 3, 05-090 Janki
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

Przyznana
punktacja
90
2,67
83,35
2,67
75,46
2,67
45,40
10

Łączna
punktacja
92,67
86,02
78,13
55,40

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
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 37
Wybrano ofertę nr 28, Wykonawcy – MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna
Sp. z o.o. – 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
33
21

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
MERANCO Aparatura KontrolnoPomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.
ul. Myśliborska 89 60-432 Poznań
VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Kryteria oceny
ofert
Cena

Przyznana
punktacja
90

Termin dostawy

10

Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

82,04
5
71,34
5

Łączna
punktacja
100
87,07
76,34

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
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
Wybrano ofertę nr 10, Wykonawcy – MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. – 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
10
32
21

Firma (nazwa) oraz adres Wykonawcy
MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.
ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn
IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.
ul. Zubrzyckiego 10 26-610 Radom
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Kryteria oceny
ofert
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy
Cena
Termin dostawy

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
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Przyznana
punktacja
90
10
67,50
2,86
61,36
5

Łączna
punktacja
100
70,36
66,36

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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