
 

 
 

 

Warszawa, dnia 13 lipca 2022 r. 
Numer referencyjny postępowania: 
           DA.22.29.2022.ZZ 

 
 

Wykonawcy  
wg rozdzielnika 

 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym  
bez negocjacji na dostawę analizatora NIR do ziarna i mąki dla Zakładu Przetwórstwa Zbóż  
i Piekarnictwa 

 

Szanowni Państwo, 

 

Zamawiający, 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. – dalej ustawy Pzp), zawiadamia,  
iż w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy   

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 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. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp odrzucił, ofertę Wykonawcy 

NUSCANA Biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski ul. Poznańska 50, 62 – 090 Mrowino, gdyż jej treść 
jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

Uzasadnienie: Zamawiający w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia określił parametry  
i charakterystykę urządzenia. 

W treści środków dowodowych złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą brak: 

 szczegółowego wykazu zakresu wartości poszczególnych parametrów dla podanych w OPZ matryc -  
w wymienionych „cechach dla poszczególnych darmowych kalibracjach wgranych w analizator NIR 
dostarczony wraz ze sprzętem” brak następujących matryc wskazanych w OPZ: owies, soja; oraz 
parametrów: skrobia i tłuszcz w kukurydzy, popiół i gluten w mące pszennej, parametr 
alweograficzny „W” i wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego w ziarnie pszenicy, 

 informacji potwierdzających, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisem producenta od min. 5 lat. 

Ponadto Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do wyjaśnienia treści złożonej oferty nie złożył 
żadnych środków dowodowych.  

  

 

 

 



 

 
 

 

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 
  

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 zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp 

2. 
Cereus Wena 

Adam i Grażyna Witkowscy S.J. 
ul. Biała 19, 87-100 Toruń 

60,00 40,00 100,00 

3. 
FOSS Polska Sp. z o.o. 

ul. Osmańska 14, 02- 823 Warszawa 
35,72 40,00 75,72 

 

 

                        
 
 

DYREKTOR 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

im. prof. Wacława Dąbrowskiego 
- Państwowego Instytutu Badawczego              
prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel  

/dokument podpisany elektronicznie/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  

1) NUSCANA Biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski, ul. Poznańska 50, 62- 090 Mrowino 
2) Cereus Wena Adam i Grażyna Witkowscy S.J., ul. Biała 19, 87-100 Toruń 
3) FOSS Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02- 823 Warszawa 
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