Wrocław, 14 listopada 2018 r.

Postępowanie nr WB.2410.33.2018.RM

Protokół z Wybóru ofert
Dotyczy : Dostawa aparatury dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników w
zakresie obsługi z podziałem na 8 zadań:
Zadanie 1: Dostawa automatycznego licznika komórek (1szt) dla Wydziału Biotechnologii
Zadanie 2: Dostawa aparatu do elektroforezy białek wraz z modułem do transferu (1sz),aparatu do elektroforezy DNA (2szt),
zasilaczy (3szt),aparatów do elektroforezy białkowej(2szt)
Zadanie 3: Dostawa termobloku z wytrząsaniem (3szt) oraz miniwirówki (1szt)
Zadanie 4: Dostawa aparatu do półsuchego elektrotransferu białek żeli poliakrylamidowych na membrany (1szt), pompy
próżniowej membranowej(1szt), mieszadła magnetycznego o wymiarach płyty 100x100 (1szt), mieszadła magnetycznego o
wymiarach płyty 180x180 (1szt), kompaktowego mieszadła magnetycznego(1szt),wytrząsarki rolkowej do probówek (1szt)
Zadanie 5: Dostawa mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (2 szt); mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania (2 szt);
mieszadeł typu Vortex (2 szt), cyfrowej wytrząsarki typu kołyskowego wraz z 4 wkładami (statywami) (1szt)
Zadanie 6: Dostawa wirówek(8szt)
Zadanie 7: Dostawa mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną (2 szt); mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (3 szt);
kołysek laboratoryjnych 2 D (3 szt).
Zadanie 8: Dostawa autoklawów mikrofalowych (4szt)
Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2018r.
poz.1986 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 zadaniu 1-8.
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Wybór ofert-zestawienie
Zadanie 1: Dostawa automatycznego licznika komórek (1szt) dla Wydziału Biotechnologii
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy VWR International Sp. Z o. o., 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6, do zadania
wpłynęła 1 oferta .

Zestawienie ofert:
Nr
Nazwa (firma i adres
oferty
Wykonawcy)
1

VWR International Sp. Z o. o.
30-434 Kraków, ul. Owocowa
6

Wartość ofertowa
brutto (C)
60,00

Termin dostawy (R)
40,00

Ocena końcowa
(Ok=C+T)
100,00

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., 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6 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
dostawy.

1. Zadanie 2: Dostawa aparatu do elektroforezy białek wraz z modułem do transferu (1sz),aparatu do elektroforezy DNA
(2szt), zasilaczy (3szt),aparatów do elektroforezy białkowej(2szt)
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa , do
zadania wpłynęła 1 oferta .

Zestawienie ofert:
Nr
Nazwa (firma i adres
oferty
Wykonawcy)
Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
1
Ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Wartość ofertowa
brutto (C)
60,00

Termin dostawy (R)
40,00

Ocena końcowa
(Ok=C+T)
100,00

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 Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 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 dostawy.

Zadanie 3: Dostawa termobloku z wytrząsaniem (3szt) oraz miniwirówki (1szt)
Wybrano najkorzystniejszą ofertę A.G.A Analytical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa,Ul. Wiertnicza
52A,02-952 Warszawa, wpłynęła 1 oferta.

Zestawienie ofert:
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Nr
oferty

1

Nazwa (firma i adres
Wykonawcy)
A.G.A Analytical
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka
komandytowa
Ul. Wiertnicza 52A,
02-952 Warszawa

Wartość ofertowa
brutto (C)

Termin dostawy (R)

Ocena końcowa
(Ok=C+T)

60,00

40,00

100,00

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 A.G.A Analytical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, Ul.
Wiertnicza 52A, 02-952 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 dostawy

2. Zadanie 4: Dostawa aparatu do półsuchego elektrotransferu białek żeli poliakrylamidowych na membrany (1szt), pompy
próżniowej membranowej(1szt), mieszadła magnetycznego o wymiarach płyty 100x100 (1szt), mieszadła magnetycznego
o wymiarach płyty 180x180 (1szt), kompaktowego mieszadła magnetycznego(1szt),wytrząsarki rolkowej do probówek
(1szt)
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy VWR International Sp. Z o. o., 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6, w zadaniu wpłynęła
1 oferta.

Zestawienie ofert:
Nr
Nazwa (firma i adres
oferty
Wykonawcy)
1

VWR International Sp. Z o. o.
30-434 Kraków, ul. Owocowa
6

Wartość ofertowa
brutto (C)

Termin dostawy (R)

Ocena końcowa
(Ok=C+T)

60,00

40,00

100

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., 30-434 Kraków, ul. Owocowa 6 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
dostawy.

Zadanie 5: Dostawa mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (2 szt); mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania (2 szt);
mieszadeł typu Vortex (2 szt), cyfrowej wytrząsarki typu kołyskowego wraz z 4 wkładami (statywami) (1szt)
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy IKA POL ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa, do zadania wpłynęły 2 oferty.

Zestawienie ofert:
Nr
Nazwa (firma
oferty Wykonawcy)
1
2

i

adres

IKA POL ul. Przy Bażantarni 4/6
02-793 Warszawa
IKA POLAND Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 35
02-822 Warszawa

Wartość ofertowa
brutto (C)

Termin dostawy (R)

Ocena końcowa
(Ok=C+T)

58,86

40

98,86

60

20

80

3

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 IKA POL ul. Przy Bażantarni 4/6, 02-793 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 dostawy.

Zadanie 6: Dostawa wirówek(8szt)
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Eppendorf Poland Sp. Z o.o. Al. Jerozlimskie 212, 04-486 Warszawa do zadania
wpłynęły 3 oferty.

Zestawienie ofert:
Nr
Nazwa
(firma
oferty
Wykonawcy)
1
2
3

i

adres

Wartość ofertowa
brutto (C)

Termin dostawy (R)

Ocena końcowa
(Ok=C+T)

60,00

19,05

79,05

59,56

40

99,56

51,40

33,33

84,73

VWR International Sp. Z o. o.
30-434 Kraków, ul. Owocowa 6
Eppendorf Poland Sp. Z o.o.
Al. Jerozlimskie 212
04-486 Warszawa
ABChem Agnieszka Busler
Ul. Janowicza 19
10-686 Olsztyn

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 Eppendorf Poland Sp. Z o.o. Al. Jerozlimskie 212, 04-486 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 dostawy.

Zadanie 7: Dostawa mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną (2 szt); mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (3 szt);
kołysek laboratoryjnych 2 D (3 szt).

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy Alchem Grupa Spółka z o. o.,87-100 Toruń, ul. Polna nr 21, do zadania wpłynęła 1
oferta.

Zestawienie ofert:
Nr
Nazwa (firma i adres
oferty
Wykonawcy)
1

Alchem Grupa Spółka z o. o.
87-100 Toruń, ul. Polna nr 21

Wartość ofertowa
brutto (C)

Termin dostawy (R)

Ocena końcowa
(Ok=C+T)

60,00

40,00

100,00

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 Alchem Grupa Spółka z o. o.,87-100 Toruń 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 dostawy.
Oferta Wykonawcy przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, Zamawiający oświadcza, że może
podnieść kwotę przeznaczoną na realizację zadania do kwoty najniższej oferty.

Zadanie 8: Dostawa autoklawów mikrofalowych (4szt)
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy DONSERV Ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa, do zadania wpłynęły 3
oferty.
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Zestawienie ofert:
Nr
Nazwa (firma i adres
oferty
Wykonawcy)
1
2
3

Wartość ofertowa
brutto (C)

Termin dostawy (R)

Ocena końcowa
(Ok=C+T)

52,79

40

92,79

60

4

64

42,73

8

50,73

DONSERV
Ul. Michała Spisaka 31
02-495 Warszawa
Alchem Grupa Spółka z o. o.
87-100 Toruń, ul. Polna nr 21
POLGEN Sp. z o.o. Sp. K.
Ul. Puszkina 80
92-516 Łódź

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 DONSERV Ul. Michała Spisaka 31, 02-495 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 dostawy.
1.

Zamawiający informuje, że nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

2.

Umowa z Wykonawcami zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy PZP.

Zatwierdzam
Dziekan Wydziału Biotechnologii
Dr hab. Dorota Nowak

Komisja Przetargowa:
Przewodniczący Dr Marta Kołodziejczak…………………...
Sekretarz Mgr Renata Michałowska………………………..
Członek Komisji Mgr Ilona Styczeń…………………………
Członek Komisji Mgr Dagmara Jakubowska……………….
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