
 

 

 

 

 

       

 

 

 

    

 

 

Wroclaw,20 marca 2018 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.2.2018.RM 

Informacja z otwarcia ofert 

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 odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z 

kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy 

z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w 

zakresie obsługi z podziałem na 2 zadania: 

Zadanie 1: Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i 

fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla Wydziału Biotechnologii  

Zadanie 2: Dostawa modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych dedykowanego do współpracy z mikroskopami 

odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii 

 

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 20 marca 2018 roku zgodnie z art.86 ust.5 Ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

1) Zadanie 1: „Zestawienie ofert dla zadania pod nazwą” Dostawa odwróconego mikroskopu naukowo-badawczego do 

pracy w jasnym polu, kontraście modulacyjnym i fluorescencji z kamerą cyfrową i oprogramowaniem dla Wydziału 

Biotechnologii.” 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto w 
zł 

Termin realizacji 
dostawy 

Termin gwarancji 

1 
KAWA.SKA Sp. z o.o. 
Ul. Zaczarowanej Róży 1 
05-540 Zalesie Górne 

499 932,00 10 dni 12 m-cy 

 
 Termin płatności dotyczący wszystkich ofert 21 dni, zgodnie ze wzorem umowy. 



2 

 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:499 999,50 złotych  

 

Zadanie 2: „Zestawienie ofert dla zadania pod nazwą „Dostawa modułu do spektralnej analizy obrazów fluorescencyjnych 

dedykowanego do współpracy z mikroskopami odwróconymi dla Wydziału Biotechnologii.” 

 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto w 
zł 

Termin realizacji 
dostawy Termin gwarancji 

1 KAWA.SKA Sp. z o.o. 
Ul. Zaczarowanej Róży 1 
05-540 Zalesie Górne 

199 999,23 10 dni 12 m-cy 

 
Termin płatności dotyczący wszystkich ofert 21 dni, zgodnie ze wzorem umowy. 

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 200 000 złotych  

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

dr hab. Aleksander Czogalla 


