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                                                                                                 Wykonawcy ubiegający się 

                                                                                              o udzielenia zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na dostawę  aparatu do pomiaru aktywności wody w żywności i paszach dla Zakładu 

Technologii Fermentacji (znak sprawy DA.22.20.2022.ZF). 

 

Szanowni Państwo, 

działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy, pn.: 

 
           DANLAB Danuta Katryńska 

           ul. Handlowa 6A 
            15-399 Białystok 

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wybrał ofertę, która uzyskała najwyższą ilość 

punktów zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji warunków zamówienia. 

Zamawiający odrzucił jedną  ofertę, nie wykluczył żadnego Wykonawcy. W załączeniu przekazuję 

zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiących załączniki do niniejszej informacji. 

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

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zaprasza Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z 

uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ponadto Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia, 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane postanowieniami ustawy Pzp. 
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ZAMAWIAJĄCY ODRZUCIŁ OFERTY ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCÓW DO PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA 

 

      

                                                                  ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ  

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Uzasadnieni faktyczne oraz prawne 

1 NUSCANA Biotechnika Laboratoryjna Adam 

Dąbrowski, 

ul. Poznańska 50, 
62- 090 Mrowino 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. W Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w 

Rozdziale Wyposażenie i parametry pracy w pkt. 10, Zamawiający wymagał aby urządzenie posiadało  

port Ethernet lub Wi-Fi umożliwiające zdalną obsługę urządzenia poprzez sieć lokalną. Zaoferowane 

urządzenie Producenta Novosina A.G. model Lab Touch aw, nie jest wyposażone w port Ethernet lub 

Wi-Fi umożliwiające zdalną obsługę urządzenia poprzez sieć lokalną.  

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jako tę, której treść jest 

niezgodna z warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

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 

1 NUSCANA Biotechnika Laboratoryjna Adam 
Dąbrowski, 

ul. Poznańska 50, 

62- 090 Mrowino 

 

Oferta odrzucona 

2 DANLAB Danuta Katryńska, 

ul. Handlowa 6A, 

15-399 Białystok 

46,47 38,00 84,47 pkt. 
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