
 

 

 
 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.30.2022.ZA/AG 

Warszawa, dn. 17 luty 2022 roku 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Dostawa aparatury laboratoryjnej, 

kolumn chromatograficznych, odczynników, materiałów pomocniczych, laboratoryjnych 

wyrobów szklanych, pipet i akcesoriów laboratoryjnych w podziale na 42 części” (znak sprawy 

DA.22.30.2021.ZA/ZG)” 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

dla części nr 42 

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 dla części nr 42 wybrano ofertę wykonawcy na podstawie art. 239 ust. 1 ustawy Pzp w 

zw. z Rozdziałem XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia, pn.: 

 

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha 

Duchnice ul. Boczna 10  

05-850 Ożarów Mazowiecki  

 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Oferta uzyskała 60,00 punktów w części nr 42, zgodnie z kryteriami określonymi w Specyfikacji warunków 

zamówienia, Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył żadnego wykonawcy w części nr 
42. W załączeniu Zamawiający przekazuje zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiące 

załącznik do niniejszego zawiadomienia. 

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 

przed upływem terminu 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla 

części nr 42.  Ponadto Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia, Wykonawcom 

przysługują środki ochrony prawnej przewidziane postanowieniami ustawy Pzp. 

 

                                   DYREKTOR  DYREKTOR 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

            im. prof. Wacława Dąbrowskiego  
              - Państwowego Instytutu Badawczego              
                    prof. dr hab. inż.  Artur Świergiel 
                                         /dokument podpisany elektronicznie



 

 

 
 

     

 

ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 
 
 

CZĘŚĆ NR 42 

 

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 

HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych  

Piotr Bartocha 

Duchnice ul. Boczna 10 

05-850 Ożarów Mazowiecki 

 

60,00 

 

00,00 

 

60,00 
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