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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.17.2021.ZM 

Warszawa, dn. 6 lipca 2021 roku 

 

 

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

„Dostawa automatycznego analizatora wzrostu drobnoustrojów dla Zakładu Mikrobiologii” 

(znak sprawy DA.22.17.2021.ZM) 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 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 wykonawcy, pn.: 

 
ALAB Sp. z o.o.  

ul. Stępińska 22/30 lok. 222 

00-739 Warszawa 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji warunków 
zamówienia, Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty. W załączeniu przekazuję zestawienie ofert złożonych 

w postępowaniu oraz streszczenie oceny ofert stanowiących załączniki do niniejszej informacji 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a) 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, przed upływem terminu 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 

 

 

                                   PROKURENT  DYREKTOR 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

            im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
              - Państwowego Instytutu Badawczego              
                dr hab. inż.  Marek Roszko, prof. IBPRS 
                                        /dokument podpisany elektronicznie/
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Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

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

 

Dot. postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa automatycznego analizatora wzrostu 
drobnoustrojów dla Zakładu Mikrobiologii” (znak sprawy DA.22.17.2021.ZM) 

 

  Zbiorcze zestawienie ofert otwartych w dniu 28, czerwca 2021 r.: 

Nr. 

oferty 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Cena 
oferty 
brutto 
 

Termin 
dostawy 
 

Oferowany przedmiot zamówienia Okres 
gwarancji 

 

1. 

 

 

ALAB Sp. z o.o.,  

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30 lok. 222 

 

157.194,00 

 

6 tygodni 

Nazwa Producenta oferowanego Sprzętu: Growth Curves USA 

Nazwa modelu oferowanego Sprzętu: Bioscreen C PRO 

Rok produkcji oferowanego Sprzętu: 2021 

 

24 

miesiące 

 

  

      

  



 

 
Projekt  „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w 
gospodarce”, działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20 

 
 

 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.17.2021.ZM 

Warszawa, dn. 6 lipca 2021 roku

                       

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 
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  Informacja z porównania ofert: 

 

 

 

  

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 (T) - waga 
kryterium 40 

Łączna liczba 

przyznanych 
punktów 

2 ALAB Sp. z o.o.,  

00-739 Warszawa, ul. Stępińska 22/30 lok. 222 

 

60,00 

 

38,00 

 

98,00 
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