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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 z późn. zm.), informuje o wyborze ofert
najkorzystniejszych nr 3 w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych,
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 nr 12
Wygrała oferta nr 15 Wykonawcy VWR International Sp. z o.o , 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
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

oraz

15

VWR International Sp. zo.o
Ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

12

Argenta Sp. zo.o Sp.k
Ul. Polska 114
60-401 Poznań

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena- 76,06
Termin dostawy- 10
Termin płatności- 10
Cena-80
Termin dostawy- 2
Termin płatności- 10

96,06

92

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Zadanie nr 8
Wygrała oferta nr 1 Wykonawcy LGC Standards Sp. z o.o , 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
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

1

oraz

adres Kryteria
oceny ofert

LGC Standards Sp. zo.o
Ul. M. konopnickiej 1 Dziekanów
Leśny
05-092 Łomianki

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena- 76,06
Termin dostawy- 10
Termin płatności- 10

96,06

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 25
Wygrała oferta nr 14 Wykonawcy Labiol.pl E. Zysk-Puda, 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
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

14

1

oraz

adres Kryteria
oceny ofert

Labiol.pl E. Zysk-Puda
Ul. Elbląska 10/77
01-737 Warszawa
LGC Standards Sp. zo.o
Ul. M. konopnickiej 1 Dziekanów
Leśny
05-092 Łomianki

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena-78,34
Termin dostawy-10
Termin płatności-10

98,34

Cena- 80
Termin dostawy- 2,33
Termin płatności- 10

92,33

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 30
Wygrała oferta nr 14 Wykonawcy Labiol.pl E. Zysk-Puda, 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
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

oraz

adres Kryteria
oceny ofert
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Przyznana Łączna
punktacja punktacja

14

Cena-80
Termin dostawy-10
Termin płatności-10

Labiol.pl E. Zysk-Puda
Ul. Elbląska 10/77
01-737 Warszawa

100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 33
Wygrała oferta nr 8 Wykonawcy – Anchem Sp. zo.o Sp.k , 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
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

8

oraz

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena-80
Termin dostawy-10
Termin płatności-10

Anchem Sp. zo.o sp.k
Ul. Międzyborska 23
04-041 Warszawa

100

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 39
Wygrała oferta nr 6 Wykonawcy – Syngen Biotech Sp. zo.o Sp.k , 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
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

oraz

6

Syngen Biotech Sp. zo.o sp.k
Ul. Ostródzka 13
54-116 Wrocław

14

Labiol.pl E. Zysk-Puda
Ul. Elbląska 10/77
01-737 Warszawa

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena-80
Termin dostawy-10
Termin płatności-9
Cena-69,56
Termin dostawy-3,57
Termin płatności-10

97

83,13

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 42
Wygrała oferta nr 14 Wykonawcy Labiol.pl E. Zysk-Puda, który spełnił wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim 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
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

14

oraz

Labiol.pl E. Zysk-Puda
Ul. Elbląska 10/77
01-737 Warszawa

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena-80
Termin dostawy-10
Termin płatności-10

100

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

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie niżej wymienionych
zadań , ze względu na fakt , iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający może
przeznaczyć sfinansowanie zamówienia .
Zadanie 38
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę :
- Biokom Baka Olszewski Sp.j , ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto oferty- 13 776 zł.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania kwotę brutto 6888 zł.

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