
 

 

 

 

 

       

 

 

 

   Wroclaw,30 października 2017 

 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.32.2017.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 aparatów do elektroforezy białkowej zestawów do wylewania żeli akryl amidowych, aparatów do transferu 

białek na mokro, zasilaczy, aparatu do elektroforezy DNA , Aparatów do (horyzontalnej) elektroforezy DNA wraz z 

akcesoriami do wylewania żeli, aparatu do transferu półsuchego  wraz z instalacją, uruchomieniem  i przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 2 zadania: 

Zadanie 1: Dostawa aparatów do elektroforezy białkowej (6szt), zestawów do wylewania żeli akryl amidowych (4szt), 

aparatów do transferu białek na mokro (3szt) , zasilaczy (7szt), aparatu do elektroforezy DNA (1sz), Aparatów do 

(horyzontalnej) elektroforezy DNA wraz z akcesoriami do wylewania żeli (4szt)   wraz z instalacją, uruchomieniem   

i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi dla Wydziału Biotechnologii 

Zadanie 2 : Dostawa Aparatu do transferu półsuchego (1szt) dla Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii wraz  

z instalacją, uruchomieniem  i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

 

W oparciu o art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. -Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 

zmianami), Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii jako Zamawiający przekazuje informacje z otwarcia ofert na 

wyżej wymienione postępowanie. 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotowego postępowania tj.: 

Zadanie 1: 58 000 złotych 

Zadanie 2: 3 350 złotych 

 

Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 30 października 2017, godz.10:30 roku zgodnie z art.86 

ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
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Zestawienie ofert Zadanie 1: Dostawa aparatów do elektroforezy białkowej (6szt), zestawów do wylewania żeli akryl 

amidowych (4szt), aparatów do transferu białek na mokro (3szt) , zasilaczy (7szt), aparatu do elektroforezy DNA (1sz), 

Aparatów do (horyzontalnej) elektroforezy DNA wraz z akcesoriami do wylewania żeli (4szt)  wraz z instalacją, 

uruchomieniem  i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi dla Wydziału Biotechnologii 

 
 
 

Nr oferty Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto w zł Termin realizacji dostawy 

1 Bio-Rad Polska Sp. z o.o. 
Ul. Przyokopowa 33 
01-208 Warszawa 

57 614,85 10-20 dni 

 
Zadanie 2: Dostawa Aparatu do transferu półsuchego (1szt) dla Zakładu Cytobiochemii Wydziału Biotechnologii wraz  

z instalacją, uruchomieniem  i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi. 

Do tego zadania nie wpłynęła żadna oferta. 

 

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

gwarancji 12 m-cy zgodnie z SIWZ .  

 

Jednocześnie informujemy, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenie na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art.86 ust.5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 

pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, ze 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. Oświadczenie należy złożyć w formie dokumentu udostępnionego przez zamawiającego na 

stronie internetowej. Oświadczenie należy złożyć w  wersji papierowej na adres wskazany w SIWZ. 

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 

dr Marta Kołodziejczak 


