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Oznaczenie sprawy: DA.22.2.2020.ZM         Warszawa, dn. 25 maja 2020  r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Dostawy nowego, nieużywanego systemu następnej generacji wraz 

z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność sytemu z 

pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów 

startowych” 

 
 

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 I - Sekwenator następnej generacji z zestawem dedykowanych odczynników oraz szkoleniem 
aplikacyjnym: 
Analityk Ewa Kowalczyk  

ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9 
00-784 Warszawa 

Uzasadnienie: 

Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ. 

Część IV - Zestaw modułów do przygotowania bibliotek DNA do sekwencjonowania następnej 
generacji: 
Eppendorf Poland Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 212 

02-486 Warszawa 

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

 

W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej 

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

Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 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.22.2.2020.ZM                           Warszawa, dn. 25 maja 2020 r.

             

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

 

 

Dotyczy: „Dostawy nowego, nieużywanego systemu następnej generacji wraz z niezbędnymi modułami zapewniającymi kompleksową funkcjonalność sytemu z 

pakietem szkoleń aplikacyjnych, dedykowanym zestawem odczynników i materiałów startowych” 

 

Część I - Sekwenator następnej generacji z zestawem dedykowanych odczynników oraz szkoleniem aplikacyjnym 

 

 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Cena brutto (w zł): 

Liczba punktów w kryterium 

cena (c) – waga kryterium 

60% 

Okres gwarantowanego 

wsparcia technicznego :  

Liczba punktów w kryterium - 

waga kryterium 20% 

okres gwarancji  poz. 1: 

Liczba punktów w kryterium - 

waga kryterium 20% 

Łączna liczba 

punktów 

 

1 

ANALITYK Ewa 

Kowalczyk  

ul. Eugeniusza Romera 

10 lok. B9 

02-784 Warszawa 

 

60,00 

 

20,00 

 

20,00 

 

100,00 
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 Część IV - Zestaw modułów do przygotowania bibliotek DNA do sekwencjonowania następnej generacji 

   

 

 

 

 

 

 Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                                                                                                                                                          im. prof. Wacława Dąbrowskiego 

                                                                                                                                                           --//-- 

                                                                                                                                                           prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel 

 

Numer 

oferty 

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

Liczba punktów w kryterium cena (c) – 

waga kryterium 60% 

Termin płatności za fakturę :  

Liczba punktów w kryterium - waga 

kryterium 40% 

Łączna liczba 

punktów 

 

1 

Eppendorf Poland Sp. z o.o.  

Al. Jerozolimskie 212 

02-486 Warszawa 

 

60,00 

 

40,00 

 

100,00 


