
 

      

Warszawa, dn. 25 marca 2020 r. 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp. 

 

Otwarcie ofert w postępowaniu nr DA.22.3.2019.ZJ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, 

materiałów pomocniczych, materiałów eksploatacyjnych oraz 3 laptopów w ramach projektu – Wytwarzanie octu owocowego w województwie 

łódzkim, mazowieckim i śląskim w współpracy z Instytutem Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacji 

produktowej, procesowej i technologicznej” odbyło się dnia 25.03.2020 r. o godzinie 11:30. 

Do godziny 11:00 dnia 25.03.2020 r. (terminu składania ofert) do Zamawiającego wpłynęło 5 ofert.  

Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  69162,28 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 



 

      

 

 

W terminie przewidzianym na złożenie ofert, t.j. do dnia 25 marca 2020 roku do godz. 11:30, oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

 

Część 1 - Materiały eksploatacyjne do destylatora parowego Vapodest model VAP 30 firmy Gerhard – kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 9.858,70 zł brutto 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatności za 

fakturę 

Proponowany okres 
gwarancji/okres 
ważności materiałów 
pomocniczych 

Warunki płatności 

1 NUSCANA 

biotechnika Laboratoryjna Adam Dąbrowski 

ul. Poznańska 50 

Mrowino, 62-090 Rokietnica 

 

Pozycja 1 – cena 1 

zestawu – 3.234,90 zł 

łączna cena 2 zestawów 

– 6.469,80 

26 dni 6 miesięcy  

 

Zgodnie z SIWZ 

Pozycja 2 – 6.730,56 zł 26 dni 6 miesięcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

      

 
 
Część 2 – Komputery typu laptop z oprogramowaniem biurowym – oznaczanie kwasowości i pomiar pH – kwota, jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 11.997,00 zł brutto  
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatności za 

fakturę 

Proponowany okres 
gwarancji/okres 
ważności materiałów 
pomocniczych 

Warunki płatności 

4 MC Mercury Computer  

Maciej Bednarski Sp. J. 

ul. Puławska 232 

02-670 Warszawa 

Cena brutto 1 

komputera typu laptop z 

oprogramowaniem 

biurowym – 4.676,46 zł 

Cena brutto 3 

komputera typu laptop z 

oprogramowaniem 

biurowym – 14.029,38 zł 

 

 

 

18 dni i więcej 

 

 

 

24 miesiące 

 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      

 
Część 3 – Materiały laboratoryjne plastikowe jednorazowego użytku – kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
– 32.052,60 zł brutto 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatności za 

fakturę 

Proponowany okres 
gwarancji/okres 
ważności materiałów 
pomocniczych 

Warunki płatności 

nie złożono oferty 

 
 
Część 4 – Pożywka do oznaczenia bakterii octowych (GYC) – kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 5.616,00 
zł brutto 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatności za 

fakturę 

Proponowany okres 
gwarancji/okres 
ważności materiałów 
pomocniczych 

Warunki płatności 

5 BLT Sp. z o.o. 
Zakład Enzymów i Peptonów 
ul. Bolesława 13 
93-492 Łódź 

5.616,00 zł 30 dni 6 miesięcy Zgodnie z SIWZ 

 

 

Część 5 – pHametr kieszonkowy– kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 2.205,48 zł brutto 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatności za 

fakturę 

Proponowany okres 
gwarancji/okres 
ważności materiałów 
pomocniczych 

Warunki płatności 

2 Th. Geyer Polska Sp. z o.o. 
ul. Czerska 22A 
03-902 Warszawa 

2.140,20 zł 30 dni 24 miesięcy Zgodnie z SIWZ 

 

 



 

      

 

Część 6 – lodówka do transportu próbek – kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 7.432,50 brutto 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto Termin płatności za 

fakturę 

Proponowany okres 
gwarancji/okres 
ważności materiałów 
pomocniczych 

Warunki płatności 

3 Bitblue Frost 

Krzysztof i Justyna Chomiuk sp. j. 

43-267 Suszec, ul. Św. Jana 33 

cena brutto 1 lodówki – 

3716,00 zł 

łączna cena brutto 2 

lodówek – 7432,00 zł 

 

 

 

22 dni 

 

 

 

24 miesiące 

 

 

 

Zgodnie z SIWZ 

 

 

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 

                                                                                                                                                           --//-- 

                                                                                                                                                           prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel 

 

 

 

 

mailto:rafal.cwiek@ibprs.pl

