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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

oraz 

UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI I:  

Dostawa cieplarki laboratoryjnej 1 szt., worteksu 6 szt., miniwirówki 1 szt., mieszadła 
magnetycznego 1 szt., pH-metru 1 szt., wagi laboratoryjnej 1 szt., wagi analitycznej 1 szt., bloku 
grzejnego 1 szt., łaźni wodnej 1 szt. 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Dostawa zużywalnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji projektu pn. 

„Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2018-2022” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 
część I  
Dostawa cieplarki laboratoryjnej 1 szt., worteksu 6 szt., miniwirówki 1 szt., mieszadła magnetycznego 1 szt., 
pH-metru 1 szt., wagi laboratoryjnej 1 szt., wagi analitycznej 1 szt., bloku grzejnego 1 szt., łaźni wodnej 1 szt. 
 
część II  
Dostawa zestawu do elektroforezy DNA 2 szt. 
 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 

z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający – Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamia, 

że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wybrana została jako najkorzystniejsza 

oferta: 

 

dla części II 

Abo Sp. z o.o. 

   ul. Chociszewskiego 4 

   80-376 Gdańsk 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Jego oferta nie podlega 

odrzuceniu. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę w bilansie ceny i innych kryteriów uzyskała największą ilość 

punktów. 

Podstawa prawna dokonanego wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamawiający 

wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia”. 
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2. Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją: 

część II 

nr 

oferty 

nazwa i adres Wykonawcy kryterium 1 

 
waga 60% 

cena 

/zł brutto/ 

kryterium 2 

 
waga 10% 

parametry techniczne 

kryterium 3 

 
waga 20% 

gwarancja 

/miesiące/ 

kryterium 4 

 
waga 10% 

termin dostawy 

/tygodnie/ 

łączna punktacja 

1. Bio-Rad Polska Sp. z o.o. 

ul. Przyokopowa 33 

01-208 Warszawa 

49,60 2 0 12 63,60 

2. Abo Sp. z o.o. 

ul. Chociszewskiego 4 

80-376 Gdańsk 

60 4 0 12 76,00 

    

3. Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. 

Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający unieważnia część I postępowania z powodu braku złożonych ofert.

      

W imieniu Zamawiającego 

         Anna Masalska 

 


