
 

 

Warszawa, dn. 05-12-2018 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Szanowni Państwo 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 

ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 

Otwarcie ofert w postępowaniu nr DA.22.10.2018.ZT, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Dostawę przyrządów i aparatury laboratoryjnej na potrzeby realizacji projektu BIOSTRATEG3 

„Opracowanie innowacyjnej metody obliczania śladu węglowego dla podstawowego koszyka produktów 

żywnościowych”” odbyło się dnia 05-12-2018 r. o godzinie 10:15. 

Do godziny 10:00 dnia 05-12-2018 r. (terminu składania ofert) do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty od trzech 

Wykonawców, w tym na Część I – 1 oferta, na Część II – 1 oferta i na CzęŚć III – 1 oferta. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, w wysokości: 418 000,00 zł brutto, z czego na Część I – 168 000,00 zł brutto, na Część II – 

95 000,00 zł brutto i na Część III – 155 000,00 zł brutto. 

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli: 

Część I – zestaw termowizyjny  

Nr  

oferty 
Nazwa oferenta 

Wartość 

oferty brutto  

w zł 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Okres gwarancji 

1 

PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE  

PAWEŁ RUTKOWSKI 

02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 39A/3 

168 756,00 do 4 tygodni 24 miesiące 

 

Część II – spektrofotometr stacjonarny do pomiaru barwy żywności  

Nr  

oferty 
Nazwa oferenta 

Wartość 

oferty brutto  

w zł 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Okres gwarancji 

1 

Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o. o. 

Oddział w Polsce 

53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 23A 

94 420,83 do 4 tygodni 24 miesiące 

 

  



 

 

Część III – reometr rotacyjny (lepkościomierz)  

Nr  

oferty 
Nazwa oferenta 

Wartość 

oferty brutto  

w zł 

Termin 

realizacji 

zamówienia 

Okres gwarancji 

1 
Labo Plus Sp. z o. o.  

02-958 Warszawa, ul. Obornicka 5 
153 996,00 do 8 tygodni 12 miesięcy 

 

UWAGA: 

Zgodnie z pkt. 10.2.1. SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

ww. informacji powinien przekazać Zamawiającemu Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić 

dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej i złożyli już ww. oświadczenie razem z ofertą 

nie muszą składać go ponownie. Dla przyspieszenia postępowania skan ww. oświadczenia proszę przesłać na 

adres e-mail: marcin.sokolowski@ibprs.pl, a następnie dosłać w oryginale, w formie papierowej, pocztą 

tradycyjną. 

 PRZEWODNICZĄCY 

 KOMISJI PRZETARGOWEJ 

 inż. Marcin Sokołowski 

 /dokument podpisany elektronicznie/ 
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