
  

                                            

   
Projekt  „SeCuRe – Centrum Zasobów Mikrobiologicznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 
Priorytetowej 1 „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce”, działanie 1.1 „Działalność badawczo-rozwojowa jednostek 
naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 projekt nr RPMA.01.01.00-14-e218/20 

 
 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.4.2021.ZF 

Warszawa, dn. 26 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”. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II i III 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i 2 w zw. z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 464), Zamawiający informuje o: 

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 
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 
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.
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UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA CZĘŚCI 2 - dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania 

Działając na podstawie art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 464), Zamawiający unieważnia część II 

przedmiotowego postępowania, ponieważ nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

 

UZASADNIENIE ODRZUCENIA OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 3 - dostawa suszarki rozpyłowej 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty oraz unieważnienia części 3 

 

1 

Oferta nr 1 

EM-AUTOMATYKA 

Emil Kulanin 

83-010 Straszyn,  ul. 

Szmaragdowa 8 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta firmy  EM-AUTOMATYKA Emil Kulanin z siedzibą w Straszynie, jest niezgodna z 

przepisami ustawy, a co za tym idzie została odrzucona.  Zamawiający, implementując obowiązek ustawowy, zawarł w SWZ wymóg 

sporządzenia oferty i podpisania  (pod rygorem nieważności) w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

kwalifikowanym elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W toku badania przedmiotowej oferty, 

Zamawiający stwierdził, że złożona oferta wraz z załącznikami w postaci plików nie została podpisana podpisem kwalifikowanym 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ponieważ Wykonawca nie podpisał wszystkich plików 

stanowiących ofertę, przyjąć należy, że oświadczenie woli zostało złożone wadliwie i nie może być konwalidowane. Ponadto cena 

oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 255 ust. 3 w zw. z art. 259 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 464) odrzuca ofertę , jako niezgodną z przepisami ustawy oraz 

unieważnia część 3 przedmiotowego postępowania. 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki unieważnienia części 3 

 

2 

Oferta nr 2 
Pro-mill s.c., 

05-820 Piastów,  ul. 

Warszawska 49/51 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 464), 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu części 3, tj. dostawy suszarki rozpyłowej na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy Pzp. 

Do terminu składania ofert tj. 07.07.2021 r. do godz. 10:00 została złożona oferta przez Wykonawcę, firmę Pro-mill s.c. z siedzibą w 
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ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 

część 1 – zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów biotechnologicznych:  

 
część 2 – dostawa mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania: 

 
 
 
 

Piastowie za cenę brutto – 104.000,0 zł brutto. Zamawiający, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy Pzp przed otwarciem ofert 

tj. 07.07.2021 r. przed godz. 12:00,  przekazał informację o kwocie którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

zamieszczając informację na stronie https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace , jest to kwota – 74.000,00 zł brutto. 

Kierownik Zamawiającego nie wyraził zgody na zwiększenie kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej.  

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 464) – Zamawiający unieważnia część postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli cena  lub koszt najkorzystniejszej 

oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia, chyba 

że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 
oferty 

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

3.504.995,70 zł 60,00 0,00 60,00 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 
oferty 

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 Nie złożono żadnej oferty –  nie podlega ocenie 

https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace
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część 3 – dostawa suszarki rozpyłowej: 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 264 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 464) zaprasza Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1, tj. zaprojektowanie i wykonanie linii do prowadzenia procesów 

biotechnologicznych, do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z uwzględnieniem art. 577 w/w ustawy przed upływem terminu 10 dni od  dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w zw. z art. 259  w/w ustawy informuje o unieważnieniu części 2- dostawa 

mieszalnika materiałów sypkich z funkcją rozdrabniania i części 3- dostawa suszarki rozpyłowej. Ponadto Zamawiający informuje, iż pouczenie o środkach ochrony 

prawnej znajduje się w Rozdziale XXVI SWZ.  

 

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 
 

 

                                    PROKURENT   
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                         im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

                       - Państwowego Instytutu Badawczego              

                         dr hab. inż. Marek Roszko, prof. IBPRS 
                    /dokument podpisano elektronicznie/ 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto 
oferty 

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 EM-AUTOMATYKA 
Emil Kulanin 
83-010 Straszyn,  ul. Szmaragdowa 8 

 
73.800,00 zł 

 
oferta nie podlega ocenie 

2 Pro-mill s.c., 
05-820 Piastów,  ul. Warszawska 

49/51 

 
104.000,00 zł 

 
oferta nie podlega ocenia 
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