
 

 

 

 

 

       

 

 

 

Wroclaw,31 października  2018 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.33.2018.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 aparatury dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją, uruchomieniem  
 i przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi z podziałem na 8 zadań:  

Zadanie 1: Dostawa automatycznego licznika komórek (1szt) dla Wydziału Biotechnologii  

Zadanie 2: Dostawa aparatu do elektroforezy białek wraz z modułem do transferu (1sz),aparatu do  elektroforezy DNA (2szt), 
zasilaczy (3szt),aparatów do elektroforezy białkowej(2szt)   

Zadanie 3: Dostawa termobloku z wytrząsaniem (3szt) oraz miniwirówki (1szt) 

Zadanie 4: Dostawa aparatu do półsuchego  elektrotransferu białek żeli poliakrylamidowych na membrany (1szt), pompy 
próżniowej membranowej(1szt), mieszadła magnetycznego o wymiarach płyty 100x100 (1szt), mieszadła magnetycznego o 
wymiarach płyty 180x180 (1szt), kompaktowego mieszadła magnetycznego(1szt),wytrząsarki rolkowej do probówek (1szt)      

Zadanie 5: Dostawa mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (2 szt); mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania (2 szt); 
mieszadeł typu Vortex (2 szt), cyfrowej wytrząsarki typu  kołyskowego wraz  z  4 wkładami (statywami) (1szt) 

 Zadanie 6: Dostawa wirówek(8szt) 

Zadanie 7: Dostawa mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną (2 szt); mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (3 szt); 
kołysek laboratoryjnych 2 D (3 szt). 

Zadanie 8: Dostawa autoklawów mikrofalowych (4szt)   
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Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 31 października  2018 roku zgodnie z art.86 ust.5 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Zadanie 1: Dostawa automatycznego licznika komórek (1szt) dla Wydziału Biotechnologii  

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

1 

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

8 553 7 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 9858,94 złotych  

 

Zadanie 2: Dostawa aparatu do elektroforezy białek wraz z modułem do transferu (1sz),aparatu do  elektroforezy DNA (2szt), 

zasilaczy (3szt),aparatów do elektroforezy białkowej(2szt)   

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

5 

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

21 880,93 14 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 25 347,84  złotych  

 

Zadanie 3: Dostawa termobloku z wytrząsaniem (3szt) oraz miniwirówki (1szt) 

 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

2 

A.G.A. ANALYTICAL 
Sp. zo.o. Spółka 
komandytowa 
Ul. Wiertnicza 52A, 02-852 
Warszawa 

25 788,80 21 dni 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 25 788,80 złotych 

Zadanie 4: Dostawa aparatu do półsuchego  elektrotransferu białek żeli poliakrylamidowych na membrany (1szt), pompy 

próżniowej membranowej(1szt), mieszadła magnetycznego o wymiarach płyty 100x100 (1szt), mieszadła magnetycznego o 
wymiarach płyty 180x180 (1szt), kompaktowego mieszadła magnetycznego(1szt),wytrząsarki rolkowej do probówek (1szt)      
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 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

1 

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

17 928,79 21 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:20 668,92 złotych 

Zadanie 5: Dostawa mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (2 szt); mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania (2 szt); 

mieszadeł typu Vortex (2 szt), cyfrowej wytrząsarki typu  kołyskowego wraz  z  4 wkładami (statywami) (1szt) 
 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

7 
IKA POL  
Ul. Przy Bażantarni 4/6 
02-793 warszawa 

14 415,60 14 

9 
IKA POLAND Sp. z o.o. 
Ul. Poleczki 35 
02-822 Warszawa 

14 142,17 28 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:15 473,40 złotych 

Zadanie 6: Dostawa wirówek(8szt) 

 

 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

1 

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

31 536,00 21 

4 

Eppendorf Poland Sp. z 
o.o. 
Al. Jerozolimskie 212, 
04-486  Warszawa 

31 771,39 10 

8 

AbChem Agnieszka 
Busler 
Ul. Janowicza 19 
10-686 Olsztyn 

36 815,38 12 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:33 345,76 złotych 

Zadanie 7: Dostawa mieszadeł magnetycznych z płytą grzejną (2 szt); mieszadeł magnetycznych bez funkcji grzania (3 szt); 

kołysek laboratoryjnych 2 D (3 szt). 
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 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

6 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 
Ul. Polna nr 21 
87-100 Toruń 

17 103,40 20 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 16 752,60 złotych 

Zadanie 8: Dostawa autoklawów mikrofalowych (4szt)   

 Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Cena ofertowa brutto 
w zł 

Termin realizacji 
dostawy 

3 
Polgen Sp. z o.o. Sp. K 
Ul. Puszkina 80 
92-516 Łódź 

36 457,20 10 

6 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 
Ul. Polna nr 21 
87-100 Toruń 

25 966,63 20 

10 
Donserv 
Ul. Michała Spisaka 31 
02-495 Warszawa 

29 515,08 2 

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

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 29 515,08 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 


