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Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.25.2017.RM 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Dotyczy : Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 pn:” Dostawa produktów laboratoryjnych z tworzyw sztucznych oraz laboratoryjnych wyrobów szklanych- 

2 pakiety 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 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w nst. zadaniach: 

Pakiet I, zadanie 1; pakiet I, zadanie 2; pakiet I, zadanie 3; Pakiet II, zadanie 1, 

 

Zestawienie ofert otwartych w dniu 13 września  2017, godz. 11:00 roku zgodnie z art.86 

ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

1. Pakiet I, zadanie 1, wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy VWR International Sp. z 

o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk 

           Uzasadnienie wyboru: 



2 

 

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 VWR International 

Sp. zo.o., ul. Limbowa 5, 80-175 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. 

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) 

VWR International Sp. z 

o. o., ul. Limbowa 5,                       

80-175 Gdańsk 

5 872,38 5 872,38 60,00 100 100 40,00 100,00 

 

2. Pakiet I, zadanie 2, wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy VWR International Sp. z o. 

o., ul. Limbowa 5, 80-175 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 VWR International 

Sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 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 największą ilość punktów w oparciu o 

kryteria Cena i Termin realizacji dostawy. 

        

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) 

VWR International Sp. z o. 

o., ul. Limbowa 5,                       

80-175 Gdańsk 

27 529,44 27 529,44 60,00 100 100 40,00 100,00 

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

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

 

3. Pakiet I, zadanie 3, wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy A- Biotech M. Zemanek -

Zboch, Sp. J.   ul. Strzegomska 260 A/4, 54-432 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: 



3 

 

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 A- Biotech M. 

Zemanek -Zboch, Sp. J.  ul. Strzegomska 260 A/4,   54-432 Wrocław 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. 

        

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) 

A-Biotech M.Zemanek-

Zboch, Sp. J.                                     

ul. Strzegomska 260 A/4,       

54-432 Wrocław 

29 000,45 29 000,45 60,00 0 0 0,00 60,00 

 

 

4. Pakiet II, zadanie 1, wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy VWR International Sp. z o. 

o., ul. Limbowa 5, 80-175 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 VWR International 

Sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 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. 

        

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) 

VWR International Sp. z o. 

o., ul. Limbowa 5,                       

80-175 Gdańsk 

17 810,40 17 810,40 60,00 100 100 40,00 100,00 

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

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

 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak 


