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                                                                                                 Wykonawcy ubiegający się 

                                                                                              o udzielenia zamówienia 

 

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

negocjacji na dostawę  automatycznego analizatora fotometrycznego oraz wirówki laboratoryjnej w 

podziale na 2 części dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzyw (znak sprawy 

DA.22.23.2022.ZO). 

 

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.:   

część nr 1 - dostawa  automatycznego analizatora fotometrycznego:       

Sterbios Sp. z o.o 
ul. Rakowiecka 36 / lok 319a; 02-532 Warszawa 
 

część nr 2 - dostawa  wirówki laboratoryjnej 
AMP Polska Sp. z o.o. 
Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków 
 

Uzasadnienie dla części nr 1: 
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. 

Uzasadnienie dla części nr 2: 
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 jedna ofertę w części nr 2 oraz nie wykluczył żadnego Wykonawcy. W załączeniu 
przekazuję zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiącą 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, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 

oraz na podstawie art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) 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 
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wybrana jako najkorzystniejsza do zawarcia umowy o zamówienie publiczne w terminie przed upływem 

terminu 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia, Wykonawcom przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane postanowieniami ustawy Pzp. 

                           
                                   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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dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę  automatycznego analizatora 

fotometrycznego oraz wirówki laboratoryjnej w podziale na 2 części dla Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzyw (znak sprawy 

DA.22.23.2022.ZO)  

ZAMAWIAJĄCY ODRZUCIŁ OFERTY ZŁOŻONE PRZEZ WYKONAWCÓW DO PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA 
 

Część nr 2 - dostawa  wirówki laboratoryjnej: 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Uzasadnieni faktyczne oraz prawne 

 

2 

DANLAB Danuta Katryńska 

ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy w części nr 1 jako tę,  której treść jest niezgodna z 
warunkami zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zamawiający wymagał aby 
wykonawca w formularzu oferty w kryterium I CENA podał całkowita cenę brutto dostawy wirówki 
laboratoryjnej (część nr 2). Wykonawca nie wskazał w formularzu oferty całkowitej ceny brutto 
dostawy wirówki laboratoryjnej (część nr 2). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca 
ofertę w firmy Danlab Danuta Katryńska jako tę,  której treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy. 

    

                                                                  ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ  
 

Część nr 1 - dostawa  automatycznego analizatora fotometrycznego: 

 

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 Sterbios Sp. z o.o 

ul. Rakowiecka 36 / lok 319a;  

02-532 Warszawa 

60,00 40,00 100 
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Część nr 2 - dostawa  wirówki laboratoryjnej: 

 

 

 

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 MPW MED.INSTRUMENTS SPÓŁDZIELNIA 

PRACY, 

ul. BOREMLOWSKA  

04-347 WARSZAWA 

56,42 40,00 96,42 

2 DANLAB Danuta Katryńska 

ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

Oferta odrzucona 

3 Sterbios Sp. z o.o 

ul. Rakowiecka 36 / lok 319a;  

02-532 Warszawa 

57,56 40,00 97,56 

4 Anchem Plus Mariusz Malczewski 

ul. gen. T. Bora Komorowskiego 56, 03-982 

Warszawa 

31,70 40,00 71,70 

5 AMP Polska Sp. z o.o. 

Aleja Pokoju 78, 31-564 Kraków 

60,00 38,00 98,00 
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