
 

Wrocław,21 lutego 2017 

 

 

Postępowanie nr WB.2410.1.2017.RM 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert, odrzuceniu oferty  oraz  unieważnieniu 

postępowania w zadaniach. 

Dotyczy :  postępowania nr WB.2410.1.2017.RM  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla pakietów zadań 

pn.: „Produkty laboratoryjne z tworzyw sztucznych, produkty chemiczne wysokowartościowe i różne, peptony i 

substancje białkowe, enzymy, immunoglobuliny, odczynniki do elektroforezy oraz kultury mikrobiologiczne do 

realizacji projektu: „Nowa terapia cukrzycy z zastosowaniem analogu białka FGF1” w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe 

i prace rozwojowe” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.” 

 

 Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004  (Dz. U. z 

2015r. poz.2164 ze zmianami) Zamawiający-Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii  

z siedzibą we Wrocławiu 50-137, Plac Uniwersytecki 1 zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego unieważniono zadania pod nazwą:  

Pakiet I, zadanie 2; Pakiet I, zadanie 4; Pakiet I, zadanie 7; Pakiet II, zadanie 2; Pakiet II, zadanie 4; 

Pakiet III, zadanie 2; Pakiet V, zadanie 2; Pakiet V, zadanie 4  

 

Oraz dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w nst. zadaniach: 

Pakiet I,zadanie1; Pakiet I,zadanie3; Pakiet I,zadanie5; Pakiet I,zadanie6; Pakiet II,zadanie1; Pakiet II,zadanie3; 

Pakiet II,zadanie5; Pakiet III, zadanie 1; Pakiet III, zadanie 3; Pakiet IV, zadanie 1; Pakiet IV, zadanie 2; Pakiet V, 

zadanie 1; Pakiet V, zadanie 3; Pakiet VI, zadanie 1; Pakiet VII, zadanie 1; Pakiet VII, zadanie 2. 

1. Informacja o odrzuceniu oferty: 

Na podstawie art.92 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015r. poz.2164 ze zmianami) Zamawiający-Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii  

z siedzibą we Wrocławiu 50-137, Plac Uniwersytecki 1 zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu odrzucił 

ofertę złożoną na pakiet IV, zadanie 1  przez Wykonawcę: 
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EURx SP. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk 

Uzasadnienie prawne: 

Podstawą prawną odrzucenia oferty jest art.89 ust1 pkt.2  ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że 

Zamawiający odrzuca ofertę , jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3 

Uzasadnienie faktyczne; 

W toku oceny ofert zamawiający powziął wątpliwości związane z ofertą złożoną przez EURx, Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art.87 ust.1 

Wykonawca złożył wyjaśnienia w wymaganym terminie oraz dołączył kartę charakterystyki produktu. Zamawiający 

zadał 3 pytania związane z opisem przedmiotu zamówienia  dotyczącej zaoferowanej Polimerazy o wysokiej 

wierności w pakiecie IV, zadaniu 1.( OPZ Pakiet IV, Zadanie 1,poz.1) 

1.Czy Polimeraza umożliwia prawidłowe  namnażanie DNA o długości co najmniej 18 kpz ?  

W odpowiedzi Wykonawca wskazał, że tak, ale w zależności od typu matrycy. W opisie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wyraźnie zaznaczył, że  polimeraza powinna prawidłowo namnażać produkty o długości co najmniej 

18 kpz. Natomiast oferowana przez Wykonawcę Polimeraza nie spełnia tego warunku przy zastosowaniu matrycy 

jaką jest genomowe DNA (długość produktów wynosi w tym przypadku maksymalnie 12 kpz, co wyraźnie 

zaznaczono w karcie charakterystyki produktu). 

2. Czy Polimeraza generuje poziom błędów mniejszy co najmniej o 50 razy w stosunku do polimerazy Taq  

i mniejszy co najmniej 6 razy w stosunku do polimerazy Pfu? 

Wykonawca odpowiedział „tak” na to pytanie. Jednak z analizy przedstawionej w karcie charakterystyki produktu 

wynika, że oferowana polimeraza (Hybrid DNA Polymerase) generuje poziom błędów mniejszy o 10 razy w 

stosunku do polimerazy Taq, co jest niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

 3.Czy szybkość pracy Polimerazy jest co najmniej 15 s/1 kb ? 

W odpowiedzi Wykonawca wskazał, że „tak”, ale w zależności od typu matrycy. Z karty charakterystyki produktu 

wynika jednak, że optymalna szybkość pracy Polimerazy oferowanej przez wykonawcę wynosi 30 s/1 kb. 

Polimeraza oferowana przez wykonawcę może pracować przy prędkości 15 s/ 1 kb jedynie w przypadku krótkich 

fragmentów DNA (2 kpz), stąd dla fragmentów dłuższych od 2 kpz Polimeraza ta nie spełnia warunków 

przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. 
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Na postawie analizy przedstawionych dowodów Komisja Przetargowa podjęła decyzję o odrzuceniu oferty firmy 

EURx SP. z o.o. na podstawie art.89 ust1 pkt.2  ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

1. Pakiet I, zadanie 1; wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-626 Poznań 

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-

626 Poznań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. 

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

 

 

 

PAKIET I 

 

 

 

Zadanie 1 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Sigma- Aldrich Sp. z 

o.o. ul. Szelągowska 

30,     61-626 Poznań 
2 390,14 2 390,14 60,00 100 100 40,00 100,00 

 

2. Pakiet I, zadanie 2- w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

 

3. Pakiet I, zadanie 3; wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-626 Poznań 

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
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udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-

626 Poznań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. 

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

PAKIET I Zadanie 3 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Sigma-Aldrich Sp. z 

o.o. ul. Szelągowska 

30,     61-626 Poznań 
14 860,72 14 860,72 60,00 75 75 40,00 100,00 

 

4. Pakiet I, zadanie 4-- w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

5. Pakiet I, zadanie 5, wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy . 

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137,02-231 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137,02-231 

Warszawa nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

PAKIET I Zadanie 5 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 
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Merck Sp. z o.o.            

ul. Jutrzenki 137,           

02-231 Warszawa 
14 264,85 14 264,85 60,00 100 100 40,00 100,00 

6. Pakiet I, zadanie 6-wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy :  

Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137,02-231 Warszawa  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Merck Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 137,02-231 

Warszawa nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

 Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

 

 

 

 

PAKIET I 

 

 

 

 

Zadanie 6 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Merck Sp. z o.o.            

ul. Jutrzenki 137,           

02-231 Warszawa 
1 591,62 1 591,62 60,00 100 100 40,00 100,00 

 

7. Pakiet I, zadanie 7- w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

 

8. Pakiet II, zadanie 1; wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-626 Poznań 

Uzasadnienie wyboru: 
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Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-

626 Poznań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. 

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

PAKIET II Zadanie 1 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Sigma-Aldrich Sp. z 

o.o. ul. Szelągowska 

30,     61-626 Poznań 
2 029,50 2 029,50 60,00 100 100 40,00 100,00 

ImmuniQ                  

Beata Solon-Gogol,                            

ul. Sąsiedzka 1,           

44-240 Żory 

3 099,60 2 029,50 39,29 100 100 40,00 79,29 

Life Technologies 

Polska Sp. z o.o.,         

ul. Bonifraterska 17,      

00-203 Warszawa 

4 168,22 2 029,50 29,21 100 100 40,00 69,21 

Biokom Baka, 

Olszewski Sp.j.,            

ul. Wspólna 3,             

05-090 Janki 

4 981,50 2 029,50 24,44 0 100 0,00 24,44 

CytoGen Polska          

Sp. z o.o.,                            

ul. Kuropatwińskiej 2,     

95-100 Zgierz 

2 361,60 2 029,50 51,56 100 100 40,00 91,56 

 

9. Pakiet II, zadanie 2- w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

10. Pakiet II, zadanie 3; wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy :  

Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-626 Poznań  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
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udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-

626 Poznań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. 

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

 

 

PAKIET II 

 

 

Zadanie 3 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Sigma-Aldrich Sp. z 

o.o. ul.Szelągowska 

30,     61-626 

Poznań 

1 780,23 1 780,23 60,00 100 100 40,00 100,00 

 

11. Pakiet II, zadanie 4 - w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

12. Pakiet II, zadanie 5 wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy: 

 LKB Biotech Violetta Kochmańska i Marek Wełnicki sp. j., ul. Grójecka 130 nr lok.12,02-383 Warszawa  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca LKB Biotech Violetta Kochmańska i Marek 

Wełnicki sp. j., ul. Grójecka 130 nr lok.12,02-383 Warszawa nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i 

Termin realizacji dostawy. 

 

PAKIET II Zadanie 5 

      

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 
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LKB Biotech           

Violetta Kochmańska 

i Marek Wełnicki Sp. 

j.,              ul. 

Grójecka, 130 nr 

lok.12,                          

02-383 Warszawa 

1 247,22 1 247,22 60,00 0 0 0,00 60,00 

 

13. Pakiet III, zadanie 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Abo Sp. z o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Abo Sp. z o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 

Gdańsk nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

PAKIET III 

 

 

Zadanie 1 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Merck Sp. z o.o.            

ul. Jutrzenki 137,           

02-231 Warszawa 
5 461,20 3 923,70 43,11 100 100 40,00 83,11 

Abo Sp. z o.o.,              

ul. Chociszewskiego 

4, 80-376 Gdańsk 
3 923,70 3 923,70 60,00 75 100 30,00 90,00 

 

14. Pakiet III, zadanie 2- w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 
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15. Pakiet III, zadanie 3; wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy :  

Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-626 Poznań  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-

626 Poznań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. 

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

PAKIET III Zadanie 3 

      

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Sigma- Aldrich Sp. z 

o.o. ul. Szelągowska 

30,     61-626 Poznań 
345,38 345,38 60,00 100 100 40,00 100,00 

16. Pakiet IV, zadanie 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Abo Sp. z o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 Gdańsk  

 

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Abo Sp. z o.o., ul. Chociszewskiego 4, 80-376 

Gdańsk nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 

PAKIET IV Zadanie 1 

      

Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 
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Abo Sp. z o.o.,              

ul. Chociszewskiego 

4, 80-376 Gdańsk 
1 798,20 1 798,20 60,00 100 100 40,00 100,00 

Life Technologies 

Polska Sp. z o.o.,         

ul. Bonifraterska 17,      

00-203 Warszawa 

2 765,04 1 798,20 39,02 100 100 40,00 79,02 

Eurx Sp. z o.o. ul. 

Przyrodników 3, 80-

297 Gdańsk 
216,00 0,00 0,00 0 0 0,00 

oferta 

odrzucona na 

podst.art.89 
ust 1 pkt.2 

 

17. Pakiet IV, zadanie 2 wybrano najkorzystniejszą ofert Wykonawcy: 

 Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Life Technologies Polska Sp. z o.o. ul. 

Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta 

wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji 

dostawy. 

 

PAKIET IV Zadanie 2 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Sigma- Aldrich Sp. z 

o.o. ul. Szelągowska 

30,     61-626 Poznań 
2 213,24 1 539,90 41,75 100 100 40,00 81,75 

Life Technologies 

Polska Sp. z o.o.,         

ul. Bonifraterska 17,      

00-203 Warszawa 

1 539,90 1 539,90 60,00 100 100 40,00 100,00 

 

18. Pakiet V, zadanie 1  wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy :  

Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-626 Poznań  

Uzasadnienie wyboru: 
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Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Sigma- Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30,61-

626 Poznań nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. 

Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

PAKIET V Zadanie 1 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Sigma- Aldrich Sp. z 

o.o. ul. Szelągowska 

30,     61-626 Poznań 
3 927,91 3 927,91 60,00 100 100 40,00 100,00 

 

 

19. Pakiet V, zadanie 2- w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

20. Pakiet V, zadanie 3 wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca BIOKOM Baka, Olszewski Spółka Jawna, ul. 

Wspólna 3, 05-090 Janki nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest 

ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu 

zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. Oferta 

Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

PAKIET V Zadanie 3 
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Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Biokom Baka, 

Olszewski Sp.j.,            

ul. Wspólna 3,             

05-090 Janki 

6 189,22 6 189,22 60,00 100 100 40,00 100,00 

 

21. Pakiet V, zadanie 4 w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

 

22. 22.  Pakiet VI, zadanie 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Symbios Sp. z o.o., ul Modrzewiowa 37,83-010 Straszyn  

Uzasadnienie wyboru: 

Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Symbios Sp. z o.o., ul Modrzewiowa 37,83-010 

Straszyn nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta wykonawcy jest ważna. Oferta 

przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. 

uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

PAKIET VI Zadanie 1 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Symbios Sp. z o.o.,      

ul. Modrzewiowa 37,    

83-010 Straszyn 
4 504,44 4 505,44 60,00 75 75 40,00 100,00 

 

23. Pakiet VII, zadanie 1 wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:  

Promega GmbH High-Tech-Park z siedzibą w Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim, Germany 

Uzasadnienie wyboru: 
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Komisja przetargowa dokonała oceny ofert działając na podstawie 24aa 1 i 2 ustawy PZP, a następnie zbadała, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca Promega GmbH High-Tech-Park z siedzibą w 

Schildkrötstr. 15, 68199 Mannheim, Germany nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

oferta wykonawcy jest ważna. Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się 

do przedmiotu zamówienia tj. uzyskała największa ilość punktów w oparciu o kryteria Cena i Termin realizacji 

dostawy. 

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

Zamawiający oświadcza, że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

PAKIET VII 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1 

      Nazwa i adres 

wykonawcy 

Cena 

oferty 

ocenianej 

(Co) 

Cena oferty z 

najniższą ceną 

(Cn) 

Przyznane 

punkty               

(C) 

Punkty 

za termin 

dostawy            

(Ro) 

Najwyższa 

ilość 

punktów 

(Rnw) 

Przyznane 

punkty         

(R) 

Ocena 

końcowa            

(W=C+R) 

Life Technologies 

Polska Sp. z o.o.,  ul. 

Bonifraterska 17,00-

203 Warszawa 

3 379,67 1 429,26 25,37 75 100 30,00 55,37 

Promega GmbH      

High-Tech-park, 

Schildkrotstr. 15, D-

68199 Manheim 

1 429,26 1 429,26 60,00 100 100 40,00 100,00 

24. Pakiet VII, zadanie 2 w tym zadaniu postępowanie zostało unieważnione. 

Podstawa prawna;art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w 

postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

25. Zamawiający informuje, że nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 

       26 . Umowa z Wykonawcami zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt2 ustawy PZP. 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 
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