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                                                                                                               Wrocław, dnia 29.11.2019 r. 

 

 

Uczestnicy Postępowania 

Postępowanie nr WB.2410.26.2019.RM 

Protokół z wyboru 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 pod 

nazwą: Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych, taboretów oraz metalowych ognioodpornych szaf magazynowych ma 

potrzeby Wydziału Biotechnologii przy ul. F. Joliot-Curie 14a we Wrocławiu, przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 

Działając na podstawie art.92 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004  (Dz. U. z 2019r. 

poz.1843 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.  

Wybrano ofertę Wykonawcy TAWO Tadeusz Flieger ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań, do postępowania wpłynęła 1 

oferta zgodna z wymaganiami Zamawiającego. 
 

Zestawienie ofert: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma i adres 
Wykonawcy) 

Wartość ofertowa 
brutto (C) 

Termin gwarancji 
(G) 

Termin 
realizacji 

dostawy (R) 

Ocena końcowa 
(W) 

1. 

TAWO Tadeusz Flieger 

ul. Grochowska 12, 60-277 
Poznań 

60 30 10 100,00 

 

 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 Tawo Tadeusz Flieger, ul. Grochowska 12, 60-277 Poznań 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 Wartość ofertowa brutto, termin gwarancji oraz  Termin dostawy. 

Oferta Wykonawcy przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na przedmiot realizacji zamówienia, Zamawiający 

oświadcza, że posiada środki aby przyjąć ofertę firmy Tawo Tadeusz Flieger. 

 



 

1. Zamawiający informuje, że nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 

2. Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z art.94 ust.1 pkt.2 ustawy PZP. 

 

Zatwierdzam 

Dziekan Wydziału Biotechnologii 

Dr hab. Dorota Nowak, prof.Uwr 

 

 

 

Komisja przetargowa: 

Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Marcinkowska……………………………………………. 

Sekretarz: mgr Renata Michałowska                  …………………………………………….. 

Członek komisji: mgr inż. Bogusław Baraniecki   ……………………………………………. 

Członek komisji: Krystyna Janik                        ……………………………………………. 

 


