
 

   

 
 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.22.2021.ZF 

Warszawa, dn. 16 sierpnia 2021 roku 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa automatycznego (minimum) 

6-stanowiskowego aparatu do oznaczania włókna dla  Zakładu Technologii Fermentacji”. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ ODRZUCENIU OFERT 

 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający informuje o: 
 

1.  odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, oferty złożonej przez:  
OMC ENVAG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - oferta nr 1; 

2. wyborze, na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XVII Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez:  FOSS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie - oferta nr 2; 

 

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XVII Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wybrał ofertę nr 2 za cenę 121.010,70 zł  brutto: 

FOSS Polska Sp. z o.o 
ul. Osmańska 14 
02-832 Warszawa 

Oferta ww. Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści dokumentów 
zamówienia. W wyniku przeprowadzonej przez Komisję Przetargową oceny ofert, zgodnie z kryteriami 
oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – „SWZ”) otrzymała 
ona łącznie 98 punktów. 

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców.



 

   

 
 

 

UZASADNIE OFERT ODRZUCONYCH 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

2 

Oferta nr 2:  

OMC ENVAG Sp. z o.o.,  

02-924 Warszawa, 

ul. Iwonicka 21 

W wyniku oceny ofert Zamawiający uznał, że oferta firmy  OMC ENVAG Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, nie została złożona zgodnie z 

wymaganiami technicznymi przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej , a co za tym idzie została odrzucona. 

Zgodnie z Rozdziałem X ust. 1,2,3 Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – „SWZ”), pn.: 

1. Wykonawca składa ofertę (wraz z załączonymi do niej dokumentami) na Formularzu oferty, za pośrednictwem „Formularza do 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP  https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również 
na miniPortalu. 

2. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego 
postępowania. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały 
proces szyfrowania ma miejsce na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl.  Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie 
miniPortalu wybrać w górnym menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce 
złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły. 

3. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: 
https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

Oferta została złożona za pomocą skrzynki e-mail na adres Zamawiającego, tj. przetarg@ibprs.pl, dnia 06.08.2021 r. do terminu składania 

ofert (do dnia 06 sierpnia 2021r., do godz. 10:00), tj. o godz. 09:54: 

  

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 sporządzoną lub przekazaną w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi 

przez Zamawiającego. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
mailto:przetarg@ibprs.pl


 

   

 
 

 

 
ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 

 

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 zw. z art. 515 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, 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   
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                         im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

                       - Państwowego Instytutu Badawczego              

                              prof. dr hab. inż. Artur Świergiel 
                    /dokument podpisano elektronicznie/ 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 
oferty 

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 FOSS Polska Sp. z o.o., 

02-823 Warszawa, ul. Osmańska 14 

121.01,70 zł 60,00 38,00 98,00 

2 OMC ENVAG Sp. z o.o., 02-924 
Warszawa, ul. Iwonicka 21 

132.840,00 zł Oferta odrzucona-nie podlega ocenie 
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