
 

 
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-e218/201 
 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.6.2021.ZM/ZF 

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2021 roku 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie Zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na 

„Dostawę 3 zamrażarek głębokiego mrożenia, wirówki laboratoryjnej oraz zestawu aparatów 

do elektroforezy poziomej z zasilaczem w podziale na 3 części. 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), Zamawiający zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy w danej części, pn.: 

 

1. W części nr 1 - dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia za cenę 201.440,10 zł brutto 

BIOSELL Sławomir Opolski  
ul. Nowolipie 21/25 
01-002 Warszawa 

Uzasadnienie: 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, Zamawiający 
odrzucił 4 oferty w części nr 1. W załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz 
streszczenie. 

2. W części nr 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej za cenę 48.533,04 zł brutto 

KENDROLAB Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Ciesielska 18 
04-653 Warszawa 

Uzasadnienie: 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, żaden 
wykonawca nie został wykluczony oraz Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w części nr 2. W 
załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie. 

3. W części nr 3 - dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem za cenę 
8.817,08 zł brutto 

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k.  
ul. Polska 114 
60-401 Poznań 

Uzasadnienie: 
Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ, żaden 
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wykonawca nie został wykluczony oraz Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty w części nr 3. W 
załączeniu przekazuję zestawienie z porównania ofert oraz streszczenie. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający, na podstawie art. 308 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm), zaprasza Wykonawcę, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza w części 1, 2 oraz 3 do zawarcia umowy o zamówienie publiczne z 

uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 
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  DYREKTOR 
Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

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

mailto:rafal.cwiek@ibprs.pl


 

 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-e218/203 
 

 
 

 

 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.6.2021.ZM/ZF 

Warszawa, dn. 15 kwietnia 2021 roku

     

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
im. prof. Wacława Dąbrowskiego, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa 

Streszczenie ofert uznanych za odrzucone 

1. W części nr 1 - dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

1 

Argenta Sp. z o.o Sp. k. 

ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 02-305 Warszawa  Al. 

Jerozolimskie 1349, jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona.  .  Zamawiający 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji 

„Parametry Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia  wyposażony w dwa 

niezależne układy chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie 

minimum -80°C lub niższą  niższą oraz w pkt. 2 dopuszcza przedmiot zamówienia  wyposażony w komorę podzieloną na 

minimum 4 sekcje zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową 

firmy Thermo Fisher Scientific o oznaczeniu katalogowym TSX40086V. Zamrażarka  Thermo Fisher Scientific  o oznaczeniu 

katalogowym  TSX40086V posiada hermetycznie zamknięty kaskadowy układ z dwoma kompresorami o zmiennej prędkości 
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pracy – system V-drive  zamieszczonej na stronie Wykonawcy:  http://argentalab.pl/zamrazarki-86c-premium/ ,  oraz komorę 

podzieloną na cztery sekcje zamykane podwójnymi drzwiami. 

 

Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia. 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

http://argentalab.pl/zamrazarki-86c-premium/
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3 

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 
Warszawa 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., 02-305 Warszawa  Al. 

Jerozolimskie 1349, jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona.  Zamawiający 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji 

„Parametry Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia  wyposażony w dwa 

niezależne układy chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie 

minimum -80°C lub niższą oraz w pkt. 2 dopuszcza przedmiot zamówienia  wyposażony w komorę podzieloną na minimum 4 

sekcje zamykane oddzielnymi drzwiami wewnętrznymi. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową firmy 

Thermo Fisher Scientific o oznaczeniu katalogowym TSX40086V. Zamrażarka  Thermo Fisher Scientific  o oznaczeniu 

katalogowym  TSX40086V posiada hermetycznie zamknięty kaskadowy układ z dwoma kompresorami o zmiennej prędkości 

pracy – system V-drive oraz komorę podzieloną na cztery sekcje zamykane podwójnymi drzwiami. 
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Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia. 
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oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

4 

Frost Tomasz Frankowski 
ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy FROST Tomasz Frankowski, 05-092 Łomianki ul. Dobra 9, jest 

niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona.  Zamawiający w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji „Parametry 

Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia  wyposażony w dwa niezależne układy 

chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie minimum -80°C lub 

niższą. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową firmy Arctico o oznaczeniu katalogowym ULUF 500GG. 

Zamrażarka Arctico o oznaczeniu katalogowym ULUF 500GG jest wyposażona w dwa niezależne układy chłodzenia, a każdy 

jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie -70°C  według informacji zamieszczonej na stronie 

producenta:  https://www.arctiko.com/products/86-c-ultra-low-temperature-freezers/uluf-p500-gg/  

 

Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia. 

https://www.arctiko.com/products/86-c-ultra-low-temperature-freezers/uluf-p500-gg/
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Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Przesłanki odrzucenia oferty 

 

5 

Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak 
Sp. J., ul. Andrychowska 7,  
01-447 Warszawa 

W wyniku oceny ofert zamawiający uznał, iż oferta Wykonawcy  Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J., 01-447 Warszawa  ul. 

Andrychowska 7, jest niezgodna ze specyfikacją warunków zamówienia, a co za tym idzie została odrzucona. Zamawiający w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do Projektowanych postanowień umowy w pkt. 4 pozycji 

„Parametry Zamrażarki głębokiego mrożenia – 3 szt.” wskazał, iż dopuszcza przedmiot zamówienia  wyposażony w dwa 

niezależne układy chłodzenia z których każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie 

minimum -80°C lub niższą. Wykonawca zaoferował zamrażarkę niskotemperaturową firmy Infrico MedCare ULF50086 o 

oznaczeniu katalogowym ULF50086. Zamrażarka Infrico MedCare o oznaczeniu katalogowym ULF50086 jest wyposażona w 

dwa niezależne układy chłodzenia, a każdy jest w stanie samodzielnie wygenerować temperaturę roboczą na poziomie -70°C  

według etykiety zamieszczonej na stronie Wykonawcy: http://www.sanlab.pl/40_Pionowe-(szafowe).html  

http://www.sanlab.pl/40_Pionowe-(szafowe).html
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 DYREKTOR 

 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

           im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

        - Państwowego Instytutu Badawczego              

       prof. dr hab. inż.  Artur Hugo Świergiel 

               

 

  

 

Wobec czego Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm) odrzuca ofertę , jako niezgodną z treścią Specyfikacji warunków zamówienia. 
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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.6.2021.ZM/ZF 
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Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
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Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert 

1. W części nr 1 - dostawa 3 zamrażarek głębokiego mrożenia: 

  

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 - waga 

kryterium 30 

Okres gwarancji (G):  Liczba 

punktów w kryterium - 

waga kryterium 10 

Łączna liczba 

punktów 

 

1 

Argenta Sp. z o.o Sp. k. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

 

Oferta odrzucona 

 

2 Biosell Sławomir Opolski 

ul. Nowolipie 21/25, 01-002 Warszawa 

 

54,54 

 

28,00 

 

10,00 

 

92,54 

3 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

 

Oferta odrzucona 

4 Frost Tomasz Frankowski 

ul. Dobra 9, 05-092 Łomianki 

 

Oferta odrzucona 

5 Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J. 

ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa 

 

Oferta odrzucona 
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2. W części nr 2 - dostawa wirówki laboratoryjnej: 

 

3. W części nr 3 - dostawa zestawu aparatów do elektroforezy poziomej z zasilaczem: 

 

 DYREKTOR 

 Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

           im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

        - Państwowego Instytutu Badawczego              

       prof. dr hab. inż.  Artur Hugo Świergiel 

      

 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto (w zł): 
Liczba punktów w kryterium 
cena (c) – waga kryterium 66 

Termin dostawy:  
Liczba punktów w kryterium (T) - waga 
kryterium 40 

Łączna liczba 
punktów 

 

1 

Argenta Sp. z o.o Sp. k. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

 

56,63 

 

00,00 

 

56,63 

2 Kendrolab Sp. z o.o. 
ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa 

 

60,00 

 

37,00 

 

97,00 

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 
punktów 

 

1 

Argenta Sp. z o.o Sp. k. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

 

60,00 

 

38,00 

 

98,00 

 

2 

Bio-Rad Polska Sp. z o.o 
ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa 

 

49,66 

 

38,00 

 

87,66 


