
 

 

 

 

 

       

 

 

 

   Wroclaw,03 listopada 2017 

 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.32.2017.RM 

 

Wybór oferty 

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. 

 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004  (Dz. U. z 2015r. 

poz.2164 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: 

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

ust.5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zadanie 1, wybrano najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy  Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Ul. Przyokopowa 33, 

01-208 Warszawa, wpłynęła 1 oferta .      
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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. 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
(C) 

Termin  dostawy 
(R) 

Ocena Końcowa 
W =C+R 

1 

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

60 40 100 

 
 

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

z instalacją, uruchomieniem  i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi.- w tym zadaniu postępowanie zostało 

unieważnione 

Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt. 1 uPZP „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu od 

wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt.2 i 3.” 

 

 

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 

 

 

 


