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Puławy, dnia 12.10.2018r. 
Znak sprawy: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK 
 

ZAWIADOMIENIE  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy:  2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 części postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach  w podziale na 15 części zamówienia” 
Numer ogłoszenia: Nr 616094-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.  
1) Część 2: dostawa kompletnego systemu liofilizującego dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej; 
2) Część 3: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 10-100 µl  dla 

Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
3) Część 4: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100-1000 µl 

dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
4) Część 5: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5 -5 ml dla 

Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
5) Część 6: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 

10-100 µl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
6) Część 7: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 

30-300 µl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
7) Część 8: dostawa mieszadła laboratoryjnego typu Vortex dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
8) Część 9: dostawa magnetycznego mieszadła laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
9) Część 10:  dostawa laboratoryjnej wagi precyzyjnej dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin; 
10) Część 11: dostawa stacjonarnego laboratoryjnego pH-metru i miernika stężenia jonów dla Zakładu Hodowli 

i Biotechnologii Roślin; 
11) Część 12: dostawa wagi precyzyjnej – 2 sztuki- dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej; 
12) Część 13: dostawa wagi precyzyjnej dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej; 
13) Część 14: dostawa zestawu trzech pipet automatycznych ze statywem – 3 zestawy dla Zakładu Mikrobiologii 

Rolniczej; 

 
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: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty dla niżej wymienionych części zamówienia: 
  

I. Część 2: dostawa kompletnego systemu liofilizującego dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej  
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez A.G.A. Analytical Sp. z o.o. Sp. k., 
z siedzibą:  Wiertnicza 52A 02-952 Warszawa, która uzyskała 90 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II 
gwarancja: 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 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 2 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

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



  

  

 

 

 

Przedmiot zamówienia w zakresie 2 części postępowania realizowany jest w ramach projektu „Nowe rozwiązania 
biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej 
uprawie owoców miękkich” (EcoFruits). Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach programu BIOSTRATEG, Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018. 

ss                                                                                                         

Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów 
grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich 

 BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018 
Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG 

 
 

II. Część 3: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 
10-100 µl  dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin - wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 
złożoną przez EPPENDORF, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 212/212, 02-486 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 3 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 3 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 3 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
 

III. Część 4: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 100 
1000 µl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 
złożoną przez EPPENDORF, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 212/212, 02-486 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 4 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 4 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 4 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
 

IV. Część 5: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5 - 5 
ml dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin - wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną 



  

  

 

 

 

przez EPPENDORF, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 212/212, 02-486 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 5 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 5 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 5 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
 

V. Część 6: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek 
o zakresie 10-100 µl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin - wybrano jako ofertę najkorzystniejszą 
ofertę nr 5 złożoną przez EPPENDORF, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 212/212, 02-486 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 6 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 6 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 6 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 

 
 

VI. Część 7: dostawa pipety automatycznej zmiennoobjętościowej 8-kanałowej ze zrzutnikiem końcówek 
o zakresie 30-300 µl dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin - wybrano jako ofertę najkorzystniejszą 
ofertę nr 5 złożoną przez EPPENDORF, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 212/212, 02-486 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 7 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 7 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 7 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
 

VII. Część 8: dostawa mieszadła laboratoryjnego typu Vortex dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin - 
wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez ALCHEM Grupa z o.o. Oddział Rzeszów, 



  

  

 

 

 

z siedzibą:  ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów, 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 8 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 8 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 8 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 

 
 

VIII. Część 9: dostawa magnetycznego mieszadła laboratoryjnego dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez ALCHEM Grupa z o.o. Oddział Rzeszów, 
z siedzibą:  ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów, 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 9 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 9 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 9 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 

 
 

IX. Część 10: dostawa laboratoryjnej wagi precyzyjnej dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin - wybrano 
jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez RADWAG Wagi Laboratoryjne i Przemysłowe, z 
siedzibą: ul. Bracka 28, 26-600 Radom, która uzyskała 90 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II 
gwarancja: 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 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 10 części zamówienia ofertę 
złożył również Wykonawca: 
1) ALCHEM Grupa z o.o. Oddział Rzeszów, z siedzibą:  ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów – oferta 

nr 4, która uzyskała 89,02 pkt.  (kryterium I cena: 89,02  pkt., kryterium II gwarancja: 0 pkt.) 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 10 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 10 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 

 
 



  

  

 

 

 

X. Część 11: dostawa stacjonarnego laboratoryjnego pH-metru i miernika stężenia jonów dla Zakładu 
Hodowli i Biotechnologii Roślin - wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez 
MERAZET, z siedzibą: ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań, 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 11 części zamówienia ofertę 
złożył również Wykonawca: 
1) ALCHEM Grupa z o.o. Oddział Rzeszów, z siedzibą:  ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów – oferta 

nr 4, która uzyskała 89,02 pkt.  (kryterium I cena: 89,02  pkt., kryterium II gwarancja: 0 pkt.) 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 11 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 11 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 

 
 

XI. Część 12: dostawa wagi precyzyjnej – 2 sztuki- dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej - wybrano jako ofertę 
najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez RADWAG Wagi Laboratoryjne i Przemysłowe, z siedzibą: 
ul. Bracka 28, 26-600 Radom, która uzyskała 90 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 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 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 12 części zamówienia ofertę 
złożył również Wykonawca: 
1) ALCHEM Grupa z o.o. Oddział Rzeszów, z siedzibą:  ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów – oferta 

nr 4, która uzyskała 81,96 pkt.  (kryterium I cena: 81,96 pkt., kryterium II gwarancja: 0 pkt.) 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 12 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 12 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 

 
 

XII. Część 13: dostawa wagi precyzyjnej dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej - wybrano jako ofertę 
najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez ALCHEM Grupa z o.o. Oddział Rzeszów, z siedzibą:  ul. Boya 
Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów – oferta nr 4, 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 13 części zamówienia ofertę 
złożył również Wykonawca: 
1) RADWAG Wagi Laboratoryjne i Przemysłowe, z siedzibą: ul. Toruńska 5, 26-600 Radom – oferta nr 3, która 

uzyskała 80,06 pkt.  (kryterium I cena: 80,06 pkt., kryterium II gwarancja: 0 pkt.) 
 



  

  

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 13 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 13 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
 

XIII. Część 14: dostawa zestawu trzech pipet automatycznych ze statywem – 3 zestawy dla Zakładu 
Mikrobiologii Rolniczej - wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez EPPENDORF, 
z siedzibą: Al. Jerozolimskie 212/212, 02-486 Warszawa – oferta nr 5, która uzyskała 90 pkt. (kryterium I 
cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 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 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 14 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 14 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 14 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 

 
 
Zamieszczono: 
1) tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego  
2) strona internetowa Zamawiającego. 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu: 
1) MERAZET, z siedzibą: ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań – oferta nr 1; 
2) A.G.A. Analytical Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą:  Wiertnicza 52A 02-952 Warszawa – oferta nr 2; 
3) RADWAG Wagi Laboratoryjne i Przemysłowe, z siedzibą: ul. Bracka 28, 26-600 Radom – oferta nr 3; 
4) ALCHEM Grupa z o.o. Oddział Rzeszów, z siedzibą:  ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów – oferta nr 4; 
5) EPPENDORF, z siedzibą: Al. Jerozolimskie 212/212, 02-486 Warszawa – oferta nr 5 

 

 
 
 
 
                  Specjalista                                                                                Pełnomocnik                                                                                                                                                 
                Katarzyna Plis                  Agnieszka Stawarz                                                              
…………………………………                                                ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                         /zatwierdził/  
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