
 

 

Warszawa, dn. 10-12-2018 r. 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 

 

dot.  postępowania prowadzonego 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”” nr sprawy 

DA.22.10.2018.ZT 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą Pzp”, informuje, że 

w przedmiotowym postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą: 

w Części I – zestaw termowizyjny: 

Ofertę nr 1 złożoną przez: 

Wykonawcę:  PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE  

PAWEŁ RUTKOWSKI 

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

 

Cena oferty:   168 756,00 zł brutto 

Termin realizacji: do 4 tygodni 

Okres gwarancji: 24 miesiące na cały sprzęt 

  120 miesięcy na detektor  

Punktacja: kryterium „Cena brutto”:   60,00 pkt. 

 kryterium „Parametry techniczne”: 40,00 pkt. 

 Razem: 100,00 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru 

Powyższa oferta spełnia wymagania SIWZ oraz, złożona jako jedyna, uzyskała najwyższą liczbę punktów 

w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ. 

Cena najkorzystniejszej oferty, tj. Oferty nr 1, nie mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia, tj. 168 000,00 zł brutto, ale Zamawiający zwiększył tą 

kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej, tj. 168 756,00 zł. 

 

  



 

 

W Części II – spektrofotometr stacjonarny do pomiaru barwy żywności: 

Ofertę nr 1 złożoną przez: 

Wykonawcę:  Konica Minolta Sensing Europe B.V. Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

   53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 23A 

 

Cena oferty:   94 420,83 zł brutto 

Termin realizacji: 4 tygodnie 

Okres gwarancji: 24 miesiące   

Punktacja: kryterium „Cena brutto”:   60,00 pkt. 

 kryterium „Parametry techniczne”: 40,00 pkt. 

 Razem: 100,00 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru 

Powyższa oferta spełnia wymagania SIWZ oraz, złożona jako jedyna, uzyskała najwyższą liczbę punktów 

w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ. 

Cena najkorzystniejszej oferty, tj. Oferty nr 1, mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia, tj. 95 000,00 zł brutto. 

W Części III – reometr rotacyjny (lepkościomierz): 

Ofertę nr 1 złożoną przez: 

Wykonawcę:  Labo Plus Sp. z o. o.  

   02-948 Warszawa, ul. Obornicka 5 

 

Cena oferty:   153 996,00 zł brutto 

Termin realizacji: 8 tygodni 

Okres gwarancji: 12 miesięcy   

Punktacja: kryterium „Cena brutto”:   60,00 pkt. 

 kryterium „Parametry techniczne”: 40,00 pkt. 

 Razem: 100,00 pkt. 

 

Uzasadnienie wyboru 

Powyższa oferta spełnia wymagania SIWZ oraz, złożona jako jedyna, uzyskała najwyższą liczbę punktów 

w kryteriach oceny ofert określonych w SIWZ. 



 

 

Cena najkorzystniejszej oferty, tj. Oferty nr 1, mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie tej Części zamówienia, tj. 155 000,00 zł brutto. 

Informacja o ofertach odrzuconych 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona. 

Informacja o wykluczonych wykonawcach 

Zamawiający informuje, że żaden z Wykonawców, którzy złożyli ofertę, nie został wykluczony 

z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 

Informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający w postępowaniu nie przewidział ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

Informacja o terminie zawarcia umowy 

W związku, że w niniejszym postępowaniu na każdą z Części wpłynęła tylko jedna oferta, umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy Pzp, mogą zostać podpisane 

niezwłocznie. Termin ich podpisania ustala się na dzień 10.12.2018 r.. 

UWAGA 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego zawiadomienia. 

 
 
Otrzymują: 
1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę 
2. Strona internetowa Zamawiającego www.ibprs.pl 
3. Tablica ogłoszeń przy sekretariacie 
4. a/a  
 
 
 
 
 

 DYREKTOR IBPRS 

 prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel 

 /dokument podpisany elektronicznie/ 

http://www.ibprs.pl/
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