
 

 

 

 

 

       

 

 

 

    

 

 

Wroclaw,11 grudnia  2017 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.39.2017.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 wytrząsarek, rotatora, termostatu blokowego, mieszadeł magnetycznych, aparatu do transferu 

półsuchego  dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem i przeszkoleniem 

pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 7 zadań: 

Zadanie 1: Dostawa wytrząsarek rolkowych (4szt), wytrząsarki orbitalnej (1szt) dla Wydziału 

Biotechnologii  

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarek typu vortex (5szt), rotatora (1szt), wytrząsarki (1szt) oraz termostatu 

blokowego (1szt) 

Zadanie 3: Dostawa wytrząsarek cyfrowych (2szt ), wytrząsarek orbitalnych (2szt) , wytrząsarki typu Vortex 

(2szt), wytrząsarek Vortex mixer cyfrowych (2szt), rotatora na probówki z wyposażeniem (2szt), mieszadła 

magnetycznego (1szt), aparatu do transferu półsuchego (1szt) 

Zadanie 4: Dostawa wytrząsarek typu vortex (4szt) 

Zadanie 5:Dostawa wytrząsarki kołyskowej o ruchu kołyszącym (1szt) 

Zadanie 6: Dostawa wytrząsarek typu vortex (2szt) oraz wytrząsarki laboratoryjnej (1szt) 

Zadanie 7: Dostawa wytrząsarek typu vortex (15szt), mieszadeł magnetycznych (5szt), mieszadeł 

magnetycznych z płytą grzejną (5szt) oraz mieszadeł magnetycznych do 5l (4szt)  
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Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 11 grudnia  2017 roku zgodnie z art.86 ust.5 Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych. 

1) Zadanie 1: Dostawa wytrząsarek rolkowych (4szt), wytrząsarki orbitalnej (1szt) dla Wydziału 

Biotechnologii 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

Termin gwarancji 

1 

Biokom Baka, Olszewski 
Spółka Jawna 
ul. Wspólna 3, 05-090 
Janki 

9 089,46 21 24 m-ce 

2 

ABChem Agnieszka 
Busler 
Ul. Janowicza 19 
10-686 Olsztyn 

11 580,45 21 24 m-ce 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:10 600 złotych  

 

Zadanie 2: Dostawa wytrząsarek typu vortex (5szt), rotatora (1szt), wytrząsarki (1szt) oraz termostatu blokowego 

(1szt) 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy Termin gwarancji 

1 Alchem Grupa Sp. z o.o. 
Ul. Polna nr 21 
87-100 Toruń 

7733,01 21 24 m-ce 

2 A-Biotech M. Zemanek-
Zboch Spółka jawna 
Ul. Strzegomska 250 A/4 
54-432 Wrocław 

5680,14 20 
Gwarancja 
producenta 

3 AMP Polska Sp. zo.o. 
Ul. B. Prusa 37/1 
30-117 Kraków 

8225,01 21 
Gwarancja 
producenta 

4 Polgen Sp. z o.o. Sp. K 
Ul. Puszkina 80 
92-516 Łódź 

8293,72 
15 
 

Gwarancja 
producenta 12 m-cy 

Oraz 24 m-ce 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:8 190 złotych  

 

Zadanie 3: Dostawa wytrząsarek cyfrowych (2szt ), wytrząsarek orbitalnych (2szt) , wytrząsarki typu Vortex (2szt), 

wytrząsarek Vortex mixer cyfrowych (2szt), rotatora na probówki z wyposażeniem (2szt), mieszadła magnetycznego 

(1szt), aparatu do transferu półsuchego (1szt) 
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 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

Termin gwarancji 

1 

VWR International Sp. Z 
o.o. 
Ul. Limbowa 5, 
30-434 Kraków 

34 150,85 21 dni 24 m-ce 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:35 432,00 złotych 

Zadanie 4: Dostawa wytrząsarek typu vortex (4szt) 

 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

Termin gwarancji 

1 

Symbios Sp. z o.o. 
Ul. Modrzewiowa 37 
83-010 Straszyn 
 

3280,44 7 dni 24 m-ce 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:3650,00 złotych 

Zadanie 5: Dostawa wytrząsarki kołyskowej o ruchu kołyszącym (1szt) 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

Termin gwarancji 

1 
Completion Marcin Pierz 
Ul. Katalońska 1/36 
02-763 Warszawa 

3499,35 14 24 m-ce 

2 

AbChem Agnieszka 
Busler 
Ul. Janowicza 19 
10-686 Olsztyn 

3665,40 10 24 m-ce 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:3499,00 złotych 

Zadanie 6: Dostawa wytrząsarek typu vortex (2szt) oraz wytrząsarki laboratoryjnej (1szt) 

 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

Termin gwarancji 

1 

SANLAB J. Kaczorek, M 
Bińczak Sp. j. 
Ul. Andrychowska 7 
01-447 Warszawa 
 

16 538,58 5 dni 24 m-ce 

 
Termin płatności dotyczący wszystkich ofert 21 dni, zgodnie ze wzorem umowy. 
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Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:17 830,00 złotych 

Zadanie 7: Dostawa wytrząsarek typu vortex (15szt), mieszadeł magnetycznych (5szt), mieszadeł magnetycznych z 

płytą grzejną (5szt) oraz mieszadeł magnetycznych do 5l (4szt)  

 

 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

Termin gwarancji 

1 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 
Ul. Polna nr 21 
87-100 Toruń 

19 803,01 21 dni 24-m-ce 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 25 500 złotych 

 

Jednocześnie informujemy, ze 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 


