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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.13.2021.ZO 

Warszawa, dn. 7 maj 2021 roku 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

„Dostawę titratora do miareczkowania”. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy za cenę 20.644,00 zł brutto, pn.: 

 
DONSERV  

ul. Michała Spisaka 31 

02-495 Warszawa 

Uzasadnienie: 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, Zamawiający odrzucił 2 

oferty. W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaprasza Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z uwzględnieniem art. 

577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

 

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  
              - Państwowego Instytutu Badawczego              
              prof. dr hab. inż.  Artur Hugo Świergiel 
                        /dokument podpisany elektronicznie/

mailto:rafal.cwiek@ibprs.pl
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Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

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

Streszczenie ofert uznanych za odrzucone 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

3 

Th Geyer Polska Sp. z o.o., ul. 

Czeska 22A, 

03-902 Warszawa 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy   Th Geyer Polska Sp. z o.o, 03-902 Warszawa,  ul. Czeska 22A, 

jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 2 pozycji „Minimalne wartości 

wymagane przez Zamawiającego” wymagał, aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał funkcję pH stat. Wykonawca 

zaoferował titrator do miareczkowania o oznaczeniu katalogowym  T 500-M2/20 firmy SI Analytics. Titrator do 

miareczkowania o oznaczeniu katalogowym  T 500-M2/20 firmy SI Analytics nie posiada funkcji  „ pH stat”, zgodnie z 

informacją zawartą na karcie katalogowej producenta, pn.: 
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Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
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(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia. 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

4 

Labindex Sp. Cywilna Marcin 
Grzelka Michalis Stambuldzys, 
ul. Nutki 3-5, 
02-785 Warszawa 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy   Labindex Sp. Cywilna Marcin Grzelka Michalis Stambuldzys, 
02-785 Warszawa,  ul. Nutki 3-5, nie została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez 
Zamawiającego , a co za tym idzie została odrzucona. Zgodnie z zapisami Rozdziału XI ust. 1 Specyfikacji warunków 
zamówienia tj.,  Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 
platformie ePUAP i udostępnionego również w systemie miniPortal. Sposób złożenia oferty został opisany w instrukcji 
użytkownika systemu miniPortal. 
Oferta Wykonawcy oraz dokumenty złożone wraz z ofertą niezaszyfrowane zostały przesłane na e-mail Zamawiającego 
przetarg@ibprs.pl przed terminem składania ofert dnia 29.04.2021 r. o godz. 9:39, oraz na skrzynkę EPUAP Zamawiającego. 
Jednocześnie, Zamawiający poinformował o terminie i miejscu składania ofert na stronie https://bip.ibprs.pl/zamowienia-
publiczne/   w dniu Ogłoszenia o zamówieniu tj.: „Wykonawca przygotowuje, szyfruje i składa ofertę za pomocą systemu 
miniPortal. Sposób zaszyfrowania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal”,pn.: 

mailto:przetarg@ibprs.pl
https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/%20trwajace
https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/%20trwajace
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 DYREKTOR 

 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

           im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

        - Państwowego Instytutu Badawczego              

       prof. dr hab. inż.  Artur Hugo Świergiel  
                                               /dokument podpisany elektronicznie/ 

 
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako przekazaną przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w sposób niezgodny. 
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Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

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

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

 

 DYREKTOR 
 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
           im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
        - Państwowego Instytutu Badawczego              
       prof. dr hab. inż.  Artur Hugo Świergiel 
                                                 /dokument podpisany elektronicznie/ 

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 

Donserv, ul. MichałA Spisaka 31, 
02-495 Warszawa 

 

60,00 

 

40,00 

 

100 

2 Conbest Sp. z o.o., ul. Obrońców Modlina 16, 30-

733 Kraków 

41,40 38,00 79,40 

3 Th Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 

03-902 Warszawa 

 

oferta odrzucona 

4 Labindex Sp. Cywilna Marcin Grzelka Michalis 
Stambuldzys, ul. Nutki 3-5, 
02-785 Warszawa 

 

oferta odrzucona 
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