
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wrocław, dnia  12 sierpnia  2016 r. 

 
 
Dotyczy: postępowania nr: WB.2410.7.2016.RM  o wartości nie przekraczającej 209 tys. € 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 
wirówek laboratoryjnych dla Zakładów Patologii Komórki, Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału Biotechnologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników. 

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt dla Zakładu Chemii Biologicznej 
Wydziału Biotechnologii 

 Zadanie 2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki Wydziału 
Biotechnologii 
      Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt, Miniwirówka  z rotorem stałokątowym-1szt  
dla Wydziału Biotechnologii 

. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 
W imieniu Zamawiającego: Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Biotechnologii informujemy,  

Zadanie 1- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem wraz z rotorem -1szt dla Zakładu Chemii Biologicznej Wydziału 
Biotechnologii 
W przedmiotowym postępowaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. została złożona 1 oferta. 

Zgodnie z art. 92 uPzp z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. t. j. z 2015 r. poz.2164 )  informujemy, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wybrano ofertę firmy:  

Eppendorf Poland Sp. z o. o.,Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa 

Numer  
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Kryterium 1 Kryterium 2 Razem ilość 
punktów 

1. 
 
 

Eppendorf Poland Sp. Z o. o. 
Al. Jerozolimskie 212 
02-486 Warszawa 

94 0 94 

 
Zamawiający po dokonaniu oceny złożonej oferty, nie podlegającej wykluczeniu ani odrzuceniu stwierdza, że zgodnie ze 
wskazaną formułą w punkcie XII SIWZ dokonał oceny punktowej. 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ustalono, że wybrana oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ. 
Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania. 

 
 
Zadanie 2- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz  rotorem -1szt dla Zakładu Patologii Komórki Wydziału 
Biotechnologii 
W przedmiotowym postępowaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. została złożona 1 oferta. 

Zgodnie z art. 92 uPzp z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. t. j. z 2015 r. poz.2164 )  informujemy, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wybrano ofertę firmy  

Eppendorf Poland Sp. z o. o.,Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
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Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres Wykonawcy 

Kryterium 1 Kryterium 2 Razem ilość 
punktów 

1. 
 
 

Eppendorf Poland Sp. z o. o. 
Al. Jerozolimskie 212 
02-486 Warszawa 

94 0 94 

 
Zamawiający po dokonaniu oceny złożonej oferty, nie podlegającej wykluczeniu ani odrzuceniu stwierdza, że zgodnie ze 
wskazaną formułą w punkcie XII SIWZ dokonał oceny punktowej. 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ustalono, że wybrana oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ. 
Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania. 

 
Zadanie 3- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem oraz rotorem -2 szt., Miniwirówka  z rotorem stałokątowym-
1szt  dla Wydziału Biotechnologii 
W przedmiotowym postępowaniu w dniu 12 sierpnia 2016 r. została złożona 1 oferta. 

Zgodnie z art. 92 uPzp z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. t. j. z 2015 r. poz.2164 )  informujemy, że w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dla Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego wybrano ofertę firmy  

Eppendorf Poland Sp. Z o. o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa 
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1. 
 
 

Eppendorf Poland Sp. z o. o. 
Al. Jerozolimskie 212 
02-486 Warszawa 

94 0 94 

Zamawiający po dokonaniu oceny złożonej oferty, nie podlegającej wykluczeniu ani odrzuceniu stwierdza, że zgodnie ze 
wskazaną formułą w punkcie XII SIWZ dokonał oceny punktowej. 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ustalono, że wybrana oferta odpowiada 
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SIWZ. 
Cena oferty nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznacza na realizację zadania 
 
Zawiadomienie zamieszczono na stronie internetowej www.bip.uni.wroc.pl pod nr  postępowania WB.2410.7.2016.RM oraz na 
tablicy ogłoszeń  ( w formie ogłoszenia ) przed pok.0.29 Wydziału Biotechnologii w dniu 12 sierpnia  2016 r.  
 
Zgodnie z art.94 ust.1 i 2 Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa w art.94 ust.1, jeżeli w postępowaniu o udzieleniu zamówienia w przypadku przetargu nieograniczonego nie odrzucono 
żadnej oferty i nie wykluczono żadnego wykonawcy.. 
        

 

Przewodniczący Komisji 

Dr Antonina Mazur 

 

Z Pełnomocnictwa Rektora 

Dr hab. Anna Krasowska 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6914
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