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   WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERY  
 
 

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty z dnia 18.09.2018 r. na dostawę laboratoryjnych materiałów 
pomocniczych i szkła laboratoryjnego dla Zakładu Gleboznawstwa, Erozji i Ochrony 
Gruntów IUNG PIB w Puławach, w podziale na 9 pakietów. 

 
- pakiet 1 – Materiały pomocnicze  według katalogu PERKIN ELMER 
- pakiet 2 – Szkło laboratoryjne  według katalogu AVANTOR 
- pakiet 3 – Materiały zużywalne wg katalogu Bionovo 
- pakiet 4 – Akcesoria wg katalogu firmy Merck - Millipore 
- pakiet 5 – Materiały zużywalne wg katalogu Witko 
- pakiet 6 – Szkło laboratoryjne wg katalogu VWR 
- pakiet 7 – Materiały zużywalne wg katalogu Dionex 
- pakiet 8 – Materiały pomocnicze  według katalogu BIONOVO 
- pakiet 9 – Materiały pomocnicze według katalogu HANNA INSTRUMENTS 
 
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 - Materiały pomocnicze  według katalogu PERKIN ELMER   
Wykonawca: oferta oznaczona nr 5: Pro-Environment Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, 
uzyskując 100 pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert w powyższym zakresie.  
W zakresie pakietu nr 1 ofertę złożylł również: 
- oferta oznaczona nr 6: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 68,43 pkt 
 
- pakiet 2 - Szkło laboratoryjne  według katalogu AVANTOR 
Postępowanie w powyższym zakresie zostaje unieważnione - na dzień składania ofert tj. 26.09.2018 r do godziny 
09.00 nie wpłynęła żadna oferta. 
 
- pakiet 3 - Materiały zużywalne wg katalogu Bionovo 
Postępowanie w powyższym zakresie zostaje unieważnione. 
Podstawa unieważnienia: 
W zakresie pakietu nr 3 na dzień składania ofert tj. 26.09.2018 r do godziny 09.00 wpłynęły dwie oferty: 
- oferta oznaczona nr 6: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica,  
- oferta oznaczona nr 7: ALFACHEM Sp. z o. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, które zaoferowały taką samą 
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cenę. Zamawiający w dniu 01.10.2018 wezwał obu wykonawców do złożenia oferty dodatkowej, wyznaczając czas na 
złożenie oferty dodatkowej do 05.10.2018 do godziny 9.00. W Wyznaczonym terminie, żaden z dwóch wykonawców 
nie złożył oferty dodatkowej, co skutkuje odrzuceniem ofert obu Wykonawców w zakresie pakietu nr 3, a postępowanie 
w powyższym zakresie zostaje unieważnione. 
 
- pakiet 4 – Akcesoria wg katalogu firmy Merck - Millipore 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 7: 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 4 ofertę złożył również: 
- oferta oznaczona nr 6: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 88,39 pkt 
 
- pakiet 5 - Materiały zużywalne wg katalogu Witko 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2: 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 5 oferty złożyli również: 
- oferta oznaczona nr 4: Witko Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, uzyskując 90,76 pkt 
- oferta oznaczona nr 1: INTER – CHEM Poznań Sp. z o.o., ul. św. Michała 100, 61-005 Poznań, uzyskując 80,27 pkt 
- oferta oznaczona nr 6: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 63,78 pkt 
 
- pakiet 6 - Szkło laboratoryjne wg katalogu VWR 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 2: 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 6 oferty złożyli również: 
- oferta oznaczona nr 6: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 92,50 pkt 
- oferta oznaczona nr 7: ALFACHEM Sp. z o. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, uzyskując 74,82 pkt 
- oferta oznaczona nr 4: Witko Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, uzyskując 72,09 pkt 
 
- pakiet 7 - Materiały zużywalne wg katalogu Dionex 
Postępowanie w powyższym zakresie zostaje unieważnione - na dzień składania ofert tj. 26.09.2018 r do godziny 
09.00 nie wpłynęła żadna oferta. 
 
- pakiet 8 - Materiały pomocnicze  według katalogu BIONOVO 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 7: 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 8 ofertę złożył również: 
- oferta oznaczona nr 6: BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, uzyskując 98,00 pkt 
 
- pakiet 9 - Materiały pomocnicze według katalogu HANNA INSTRUMENTS 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 4: Witko Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, uzyskując 100 pkt 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta najkorzystniejsza spośród złożonych ofert w powyższym zakresie.  
W zakresie pakietu nr 9 oferty złożyli również: 
- oferta oznaczona nr 7: ALFACHEM Sp. z o. o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, uzyskując 87,36 pkt 
- oferta oznaczona nr 3: HANNA INSTRUMENTS Sp. z o.o., ul. Józefa Piłsudskiego 73, 10 -449 Olsztyn, uzyskując 
87,00 pkt 
- oferta oznaczona nr 1: INTER – CHEM Poznań Sp. z o.o., ul. św. Michała 100, 61-005 Poznań, uzyskując 67,53 pkt 
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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 

 
 
                             
 

                           DZP                                                                                                                                                                         Kierownik D Z P 

                Renata Zarzecka - Stalenga                                                                                                                                         Agnieszka Stawarz 

         …………………………………                                                                                                …..………………………… 

                      /sporządził/                                                                                               /zatwierdził/ 

 

 


