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Znak sprawy: ZP-03/PN-03/2018 
                         Puławy, dnia 28.03.2018 r. 

                                                                                                      
DO WYKONAWCÓW 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy:  dotyczy 1, 2 części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę urządzeń 

laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach w podziale na 3 części zamówienia”  
Numer ogłoszenia: 528291-N-2018 z dnia 2018-03-08 r. 

 
Działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem oznaczonym 
znakiem sprawy: ZP-03/PN-03/2018 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla niżej wymienionych części zamówienia: 
 

I. Część 1: dostawa młynka laboratoryjnego dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez IKA POL, z siedzibą: Przy Bażantarni 4/6, 02-793 
Warszawa, która uzyskała 100 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.) 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na podstawie 
dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I cena: 90 pkt., 
kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 1 części zamówienia ofertę złożył również 
Wykonawca: 

1) VWR International Sp. z o.o., z siedzibą: Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – oferta nr 3, która uzyskała 99,13 pkt.  
(kryterium I cena: 89,13 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.) 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert. 
 
 
 

II. Część 2: dostawa aparatu do rozdziału kwasów nukleinowych i białek z wyposażeniem dla Zakładu Hodowli i 
Biotechnologii Roślin 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. 
Puławska 303, 02-785 Warszawa, która uzyskała 90 pkt. (kryterium I cena: 80 pkt., kryterium II gwarancja na aparat do 
rozdziału kwasów nukleinowych i białek: 10 pkt.; kryterium III gwarancja na komputer sterujący i komputer do analizy 
wyników: 0 pkt.)  

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na podstawie 
trzech kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I cena: 80 pkt.; 
kryterium II gwarancja na aparat do rozdziału kwasów nukleinowych i białek: 10 pkt.; kryterium III gwarancja na komputer 
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sterujący i komputer do analizy wyników: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 2 części zamówienia, nie złożono innych 
ofert.  
 
 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu: 
1) IKA POL, Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa– oferta nr 1; 
2) PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o., Puławska 303, 02-785 Warszawa – oferta nr 2 
3) VWR International Sp. z o.o., z siedzibą: Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – oferta nr 3 

 
Zamieszczono: 
1. tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego  
2. strona internetowa Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
                    Specjalista                                                                Kierownik Działu                                                                            Główny Księgowy 
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