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Oznaczenie sprawy: DA.22.10.2020.ZM         Warszawa, dn. 31 sierpnia 2020  r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Dostawa odczynników do biologii molekularnej  oraz zestawu tj. 

końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy umożliwiające sekwencjonowanie 

następnej generacji dla Zakładu Mikrobiologii” 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż w 

przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:  

część III – Polimeraza: 

Roche Diagnotics Polska Sp. z o.o. 
ul. Bobrowiecka 8 
00-728 Warszawa 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. W części II 
Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz odrzucił jedną ofertę. W załączeniu przekazuję 

zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie. 

część IV – Zestaw-końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy: 

Polgen Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Puszkina 80 
92-516 Łódź 

Uzasadnienie: 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. W części I 

Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty. W załączeniu 

przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy, zaprasza 

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części IV, oraz Wykonawcę 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części III na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy, 

do zawarcia umowy o zamówienie publiczne. 

 
Jednocześnie uprzejmie informuję, iż osobą do kontaktu w przedmiotowej sprawie jest  

p. Rafał Ćwiek; tel. (22) 606 36 46; e-mail: rafal.cwiek@ibprs.pl 

 

 

                                      DYREKTOR         DYREKTOR 

               Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                             im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                               --//-- 

                             prof. dr hab. inż. Artur Świergiel 
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Oznaczenie sprawy: DA.22.10.2020.ZM                       Warszawa, dn. 31 sierpnia 2020 r.                 

             

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

Streszczenie ofert uznanych za odrzucone: 

część III – Polimeraza: 

  

 Dyrektor                                                                                                                                                              

  Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                                                                                                                                                           im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                                                                                                                                                                                --//-- 

                                                                                                                                                            prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel 

  

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Przesłanki odrzucenia oferty 

 

1 

BIOKOM Sp. z o.o Sp. K. 

ul. Wspólna 3 

05-090 Janki 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy BIOKOM Sp. z o.o. Sp. k., 05-090 Janki ul. 

Wspólna 3, jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a co za tym idzie została 

odrzucona. Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy w części 

III dot. dostawy polimerazy wymagał, aby przedmiot zamówienia posiadał termin ważności nie krótszy niż 

12 miesięcy od daty dostawy. Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia o numerze katalogowym 

R051A Takara z terminem ważności 6 miesięcy. Ponadto Zamawiający wymagał, aby objętość przedmiotu 

zamówienia wynosiła 6,25 ml, natomiast zaoferowana objętość przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę 

zgodnie z załączoną kartą katalogową produktu  Prime STAR® GXL Premix Code No.R051A wynosi 1 ml x 5. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) odrzuca ofertę , jako 

niezgodną z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Oznaczenie sprawy: DA.22.10.2020.ZM                           Warszawa, dn. 31 sierpnia 2020 r.

             

 

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

część III – Polimeraza: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto (w zł): 

Liczba punktów w kryterium 

cena (c) – waga kryterium 60% 

Termin dostawy:  

Liczba punktów w kryterium - waga 
kryterium 40% 

Łączna liczba punktów 

1 BIOKOM Sp. z o.o Sp. K. 

ul. Wspólna 3 

05-090 Janki 

 

Oferta odrzucona 

2 Roche Diagnotics Polska Sp. z o.o. 

ul. Bobrowiecka 8 

00-728 Warszawa 

 

60,00 

 

0,00 

 

 

60,00 
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część IV – Zestaw-końcówki do pipet, kriopudełka, stojaki oraz statywy: 

  

 

 

  

 

                                                            DYREKTOR  

                                Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                                 im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                             --//-- 

                                 prof. dr hab. inż. Artur Świergiel 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto (w zł): 

Liczba punktów w kryterium cena 

(c) – waga kryterium 60% 

Termin dostawy:  

Liczba punktów w kryterium - waga 

kryterium 40% 

Łączna liczba punktów 

 

1 

Polgen Sp. z o.o. Sp. K. 

ul. Puszkina 80 

92-516 Łódź 

 

60,00 

 

 

37,00 

 

 

97,00 

 


