
Wrocław, dnia 21.11.2016 r. 
 
 
 
 

nr postępowania: BZP.2420.15.2016.BO 
Wykonawcy 
(zawiadomienie zamieszczone na stronie 

internetowej zamawiającego) 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: Dostawa aparatury naukowo-badawczej dla 
Instytutu Archeologii UWr wraz z montażem i instalacją. Część 1, 2, 3, 4. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający – Uniwersytet 
Wrocławski - zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą 
uznana została: 

Części 1 

oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: 

GEO-RADAR Anna Groffik 
Wilczyce, ul. Malinowa 2c 
51-361 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca firma GEO-RADAR Anna Groffik spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. 
W Części 1 postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 
ofert

y 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Kryterium 1: 
Cena ofertowa 

brutto 60% 
(pkt) 

Kryterium 2: 
Termin 

realizacji robót 
40% 
(pkt) 

RAZEM 
(pkt) 

3 
GEO-RADAR Anna Groffik, Wilczyce, 
ul. Malinowa 2c, 51-361 Wrocław 

60 40 100 

w Części 2 

oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę: 

GEO-RADAR Anna Groffik 
Wilczyce, ul. Malinowa 2c 
51-361 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca firma GEO-RADAR Anna Groffik spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. 
W Części 2 postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta. 



Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Kryterium 1: 
Cena ofertowa 

brutto 60% 
(pkt) 

Kryterium 2: 
Termin 

realizacji robót 
40% 
(pkt) 

RAZEM 
(pkt) 

3 
GEO-RADAR Anna Groffik, Wilczyce, 
ul. Malinowa 2c, 51-361 Wrocław 

60 40 100 

w Części 3 

oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę: 

BRUKER POLSKA Sp. z o. o. 
ul. Budziszyńska 69 
60-179 Poznań 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca firma BRUKER POLSKA Sp. z o. o. spełnia warunki 
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu. 
W Części 3 postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów 
oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

Kryterium 1: 
Cena ofertowa 

brutto 60% 
(pkt) 

Kryterium 2: 
Termin 

realizacji robót 
40% 
(pkt) 

RAZEM 
(pkt) 

2 
BRUKER POLSKA Sp. z o. o., ul. 
Budziszyńska 69, 60-179 Poznań 

60 40 100 

 

Zamawiający informuje, że nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 
 
 

prof. dr hab. Adam Jezierski 
REKTOR 
Uniwersytetu Wrocławskiego 


