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   WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERY  

 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 06.09.2018 r. na dostawę laboratoryjnych materiałów 
pomocniczych dla IUNG PIB w Puławach, w podziale na 5 pakietów. 

 

• dla Zakładu Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin 
- pakiet 1 – Dozownik do butelek Hirschmann wg Witko 
- pakiet 2 – Materiały wg Eppendorf 

• dla Zakładu Zakładu Mikrobiologii Rolniczej 
- pakiet 3 – Materiały wg Bionovo 
- pakiet 4 – Materiały wg SpectroLab 
- pakiet 5 – Materiały wg Chemland 
 
Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, prawo zamówień publicznych - tekst jednolity (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1579 z późn. zm. ), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych; oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym 
postępowaniu nie stosuje się. 

 

Zamawiający dokonał wyboru ofert na podstawie jednego  kryterium oceny ofert, 
określonego w zaproszeniu do składania ofert, tj. kryterium ceny 

 
- pakiet 1 - Dozownik do butelek Hirschmann wg Witko   
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: VWR International sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, uzyskując 100 
pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert w powyższym zakresie.  
W zakresie pakietu nr 1 oferty złożyli również: 
- oferta oznaczona nr 2: ALCHEM Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, uzyskując 83,55 pkt 
- oferta oznaczona nr 4: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 76,79 pkt 
 
- pakiet 2 - Materiały wg Eppendorf 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: VWR International sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, uzyskując 100 
pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert w powyższym zakresie.  
W zakresie pakietu nr 2 oferty złożyli również: 
- oferta oznaczona nr 3: EPPENDORF Poland sp. z o. o., al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, uzyskując 92,96 
pkt 
- oferta oznaczona nr 4: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 87,23 pkt 
- oferta oznaczona nr 2: ALCHEM Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, uzyskując 81,17 pkt 
 
- pakiet 3 - Materiały wg Bionovo 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 100 
pkt 
Uzasadnienie wyboru: 



  

 

 

 

Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert w powyższym zakresie.  
W zakresie pakietu nr 3 oferty złożyli również: 
- oferta oznaczona nr 2: ALCHEM Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, uzyskując 79,93 pkt 
- oferta oznaczona nr 5: ALFACHEM sp. z o. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, uzyskując 69,32 pkt 
 
- pakiet 4 – Materiały wg SpectroLab 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2: ALCHEM Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, uzyskując 100 pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert w powyższym zakresie.  
W zakresie pakietu nr 4 ofertę złożył również: 
- oferta oznaczona nr 4: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 40,26 pkt 
 
- pakiet 5 - Materiały wg Chemland 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 5: ALFACHEM sp. z o. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, uzyskując 100 pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert w powyższym zakresie.  
W zakresie pakietu nr 5 ofertę złożył również: 
- oferta oznaczona nr 2: ALCHEM Grupa sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, uzyskując 80,71 pkt 
 
 

W załączeniu zamówienie (dotyczy firm, które uzyskały zamówienie). Uprzejmie proszę  o potwierdzenie 
przyjęcia informacji o wyborze oferty i o ile to dotyczy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.  

 
Zamieszczono: 
-  strona internetowa zamawiającego  
-  tablica ogłoszeń w siedzibie zamawiającego 
 
 
Otrzymują: 
- Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 
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