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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 7
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 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
27

28

29

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
47904,29

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

74,93

Termin dostawy

10,00

Cena

90,00

Termin dostawy

10,00

Łączna
punktacja
84,93

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

39883,66

Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o. 44644,80
ul. Mazowiecka 15
Dąbrówka
05-430 Celestynów

100,00

Cena
80,40

83,40

Termin dostawy
3,00

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 31
Wygrała oferta nr 25, Wykonawcy – IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom,
który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w
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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

25

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin

Cena oferty
brutto
w PLN
810,00

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Łączna
punktacja

OFERTA ODRZUCONA

IDALIA Ireneusz Wolak Sp. j.
ul. Marii Fołtyn 10
26-615 Radom

1117,80

Cena

90

Termin dostawy

10

100

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę złożoną przez Wykonawcę – BioMaxima S.A.– z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. W produkcie równoważnym - PBS zbuforowany roztwór soli fizjologicznej z jonami
wapnia i magnezu nr. kat. REA-202/EM, oferowanym przez ww. Wykonawcę w ramach zadania nr 39 występują
liczne wytrąty, które mają niekorzystny wpływ na hodowlę komórkową. Występowanie wytrątów w takiej ilości
jest istotną różnicą dla Zamawiającego i powodują uznanie produktu, oferowanego przez BioMaxima S. A,. za
nierównoważny z wyspecyfikowanym przez Zamawiającego i odrzucenie oferty Wykonawcy.
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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