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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.1.2021.ZF 

Warszawa, dn. 28 marca 2022 roku 

 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie linii do 

prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika 

materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w podziale na 3 części”. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Szanowni Państwo, 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym na opisany 
wyżej zakres przedmiotowy dokonał następujących rozstrzygnięć: 

część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych 
wyborze, na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XIX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:  Pro-mill s.c. z siedzibą w Piastowie  

 
część 2 – dostawa suszarki rozpyłowej 
wyborze, na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XIX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:  Pro-mill s.c. z siedzibą w Piastowie  

 
część 3 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania 
wyborze, na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XIX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:  EM-AUTOMATYKA Emill Kulanin z siedzibą w 
Piastowie  
 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XIX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wybrał ofertę: 

I. część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych 
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Pro-mill s.c. 
ul. Warszawska 49/51 
05-820 Piastów 

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści 
dokumentów zamówienia. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Przetargową oceny ofert, 
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej – „SWZ”) otrzymała ona łącznie 99 punktów. Do przedmiotowej części została złożona tylko 
jedna oferta. 

 

II. część 2 – dostawa suszarki rozpyłowej 
Pro-mill s.c. 
ul. Warszawska 49/51 
05-820 Piastów 

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści 
dokumentów zamówienia. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Przetargową oceny ofert, 
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej – „SWZ”) otrzymała ona łącznie 100 punktów. Zamawiający nie wykluczył żadnego z 
Wykonawców w części  2 oraz nie odrzucił żadnej oferty. 

 

III. część 3 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania 
EM-AUTOMATYKA 
Emil Kulanin 
83-010 Straszyn,  ul. Szmaragdowa 8 

 
Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści 
dokumentów zamówienia. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Przetargową oceny ofert, 
zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(dalej – „SWZ”) otrzymała ona łącznie 99 punktów. Do przedmiotowej części została złożona tylko 
jedna oferta. 
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ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 

część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych:  

 
część 2 –dostawa suszarki rozpyłowej: 

 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 
oferty 

Cena brutto (w zł): 
Liczba punktów w kryterium cena (c) 
– waga kryterium 60 

Termin dostawy:  
Liczba punktów w kryterium (T) - 
waga kryterium 40 

Łączna liczba przyznanych 
punktów 

1 Pro-mill s.c. 
ul. Warszawska 49/51 
05-820 Piastów 
 

 
3.504.995,70 zł 

 

60,00 

 

39,00 

 

99,00 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 
oferty 

Cena brutto (w zł): 
Liczba punktów w kryterium cena (c) 
– waga kryterium 60 

Termin dostawy:  
Liczba punktów w kryterium (T) - 
waga kryterium 40 

Łączna liczba przyznanych 
punktów 

1 EM-AUTOMATYKA 
Emil Kulanin 
83-010 Straszyn,  ul. Szmaragdowa 8 
 

 

 

78.720,00 zł 

 

 

50,62 

 

 

39,00 

 

 

89,62 

2 Pro-mill s.c. 
ul. Warszawska 49/51 
05-820 Piastów 
 

 

66.420,00 zł 

 

60,00 

 

40,00 

 

100 
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część 3 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania: 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1129 z późn. zm.) zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 i 3 do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z 

uwzględnieniem art. 577 w/w ustawy przed upływem terminu 10 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, oraz na podstawie 

art. 264 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) zaprasza Wykonawcę, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza w części 2 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto 

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane postanowieniami ustawy Pzp. 

 

 

                                    DYREKTOR   
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                         im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

                       - Państwowego Instytutu Badawczego              

                             prof. dr hab. inż. Artur Świergiel 
                     /dokument podpisano elektronicznie/ 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 
oferty 

Cena brutto (w zł): 
Liczba punktów w kryterium cena (c) 
– waga kryterium 60 

Termin dostawy:  
Liczba punktów w kryterium (T) -  
waga kryterium 40 

Łączna liczba przyznanych 
punktów 

1 EM-AUTOMATYKA 
Emil Kulanin 
83-010 Straszyn,  ul. Szmaragdowa 8 

 
54.120,00 zł 

 

 
60,00 

 
39,00 

 
99,00 
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