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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.4.2021.ZF 

Warszawa, dn. 27 sierpnia 2021 roku 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie linii do 

prowadzenia procesów biotechnologicznych oraz dostawa suszarki rozpyłowej i mieszalnika 

materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania w podziale na 3 części”. 

 

SPROSTOWANIE ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający w związku z zaistniałą omyłką pisarską, informuje o sprostowaniu zawiadomienia o 
wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26 sierpnia 2021 roku w zakresie wpisanych błędnych danych 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1 - zaprojektowanie i 
wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych. Poprane dane Wykonawcy to – 
Pro-mill s.c., ul. Warszawska 41/59, 05-820 Piastów, pn.: 

BYŁO 

część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych 
1. 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 1; 
 

część 2 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania 
1. unieważnieniu części postępowania na podstawie art. 255 ust. 1 w zw. z art. 259 ustawy Pzp; 

 
część 3 – dostawa suszarki rozpyłowej 

1. odrzuceniu oferty złożonej przez: EM-AUTOMATYKA Emil Kulanin z siedzibą w Straszynie na 
podstawie art. 226 ust. 3 ustawy Pzp; 

2. unieważnieniu, części 3 przedmiotowego postępowania na podstawie na podstawie art. 255 ust. 3 
w zw. z art. 259 ustawy Pzp, ponieważ cena  lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania 
zamówienia. 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XIX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wybrał ofertę nr 2 za cenę 3.504.995,70 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 
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oceny ofert określonymi w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej – „SWZ”) otrzymała 
ona łącznie 60 punktów. 

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców w części 1, do przedmiotowej części została złożona 
tylko jedna oferta. 

WINNO BYĆ: 

część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych 
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:  Pro-mill s.c. z siedzibą w 
Piastowie - oferta nr 1; 
 

część 2 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania 
2. unieważnieniu części postępowania na podstawie art. 255 ust. 1 w zw. z art. 259 ustawy Pzp; 

 
część 3 – dostawa suszarki rozpyłowej 

3. odrzuceniu oferty złożonej przez: EM-AUTOMATYKA Emil Kulanin z siedzibą w Straszynie na 
podstawie art. 226 ust. 3 ustawy Pzp; 

4. unieważnieniu, części 3 przedmiotowego postępowania na podstawie na podstawie art. 255 ust. 3 
w zw. z art. 259 ustawy Pzp, ponieważ cena  lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania 
zamówienia. 

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XIX Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wybrał ofertę nr 2 za cenę 3.504.995,70 zł  brutto: 

Pro-mill s.c. 
ul. Warszawska 49/51 
05-820 Piastów 

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 60 punktów. 

Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców w części 1, do przedmiotowej części została złożona 
tylko jedna oferta.  

 PROKURENT 

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

           im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

                                                                                              - Państwowego Instytutu Badawczego 

                                                                                              dr hab. inż.  Marek Roszko, prof. IBPRS 
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