
 

 
Projekt realizowany na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR w programie pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja 
wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4) w konsorcjum: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. 
Wacława Dąbrowskiego – Państwowy instytut Badawczy („IBPRS-PIB”), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie („SGH”) oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie („IRZiBŻ”). 
 

 

Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.9.2022.ZG 

Warszawa, dn. 27 maja 2022 roku 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawa   sprzętu laboratoryjnego, odczynników, 

materiałów laboratoryjnych, szkła laboratoryjnego oraz wyrobów biurowych w podziale na 9 części dla ZG”(znak sprawy DA.22.9.2022.ZG) 

 

ZAWIADOMIENIE  

o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania w następujących częściach 

Szanowni Państwo, 

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 uprzejmie 

informuje , iż w postępowaniu prowadzonym na opisany wyżej zakres przedmiotowy dokonał następujących rozstrzygnięć: 

 

za najkorzystniejszą uznano ofertę: 

Lp. Nazwa (firma) i adres wykonawcy Nr części na którą Wykonawca złożył ofertę Uzasadnieni faktyczne oraz prawne 

 

1 

"MAR-FOUR" Marian Siekierski 

ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki 
1 Zamawiający dokonuje wyboru na podstawie art. 239 ust. 

1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XVII Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, ponadto w załączeniu przekazuje 

zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiącą 

załączniki do niniejszej informacji. 

2 DANLAB Danuta Katryńska 
ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

2 Zamawiający dokonuje wyboru na podstawie art. 239 ust. 

1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XVII Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, ponadto w załączeniu przekazuje 
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zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiącą 

załączniki do niniejszej informacji. 
3 GFG Polska Sp. z o.o. 

43-105 Tychy, ul. Estetyczna 4/C9 
4 Zamawiający dokonuje wyboru na podstawie art. 239 ust. 

1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XVII Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, ponadto w załączeniu przekazuje 

zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiącą 

załączniki do niniejszej informacji. 
4 Chemland Zbigniew Bartczak w spadku 

73-110 Starogard, ul. Usługowa 3 
6, 8 Zamawiający dokonuje wyboru na podstawie art. 239 ust. 

1 i 2 ustawy Pzp w zw. z Rozdziałem XVII Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, ponadto w załączeniu przekazuje 

zestawienie ofert wraz z przyznaną punktacją stanowiącą 

załączniki do niniejszej informacji. 
 

Zamawiający unieważnił następujące części przedmiotowego postępowania: 

Lp. Nr części  Uzasadnienie faktyczne oraz prawne 

1 3, 5, 7, 9 Zamawiający unieważnienia części postępowania na podstawie art. 255 ust. 1 w zw. z art. 259 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono 

żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty 

 
ZESTAWIENIE OFERT WRAZ Z PRZYZNANĄ PUNKTACJĄ 

CZĘŚĆ NR 1: 

Nr. 

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. 

 

"MAR-FOUR" Marian Siekierski 

ul. Srebrzyńska 5/7, 95-050 Konstantynów Łódzki 

60,00 39,00 99,00 
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2 DANLAB Danuta Katryńska 
ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

57,87 38,00 95,87 

 

CZĘŚĆ NR 2: 

Nr. 

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. 

 

DANLAB Danuta Katryńska 
ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

60,00 38,00 98,00 

 

CZĘŚĆ NR 4: 

Nr. 

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. 

 

GFG Polska Sp. z o.o. 

43-105 Tychy, ul. Estetyczna 4/C9 

60,00 40,00 100 

 

CZĘŚĆ NR 6: 

Nr. 

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. 

 

Chemland Zbigniew Bartczak w spadku 

73-110 Starogard, ul. Usługowa 3 

60,00 0,00 60,00 
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CZĘŚĆ NR 8: 

Nr. 

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. 

 

 Chemland Zbigniew Bartczak w spadku 

73-110 Starogard, ul. Usługowa 3 

60,00 0,00 60,00 

 

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 z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp w zw. 

z art. 515 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od  dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 oraz na podstawie 

art. 308 ust. 3 pkt 1 lit. a) 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 2, 4, 6, 8. Ponadto Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia, Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane postanowieniami ustawy Pzp. 

  

 

 

                                PROKURENT 

           Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 

                                     im. prof. Wacława Dąbrowskiego  

            - Państwowego Instytutu Badawczego              

                                                                dr hab. inż.  Marek Roszko, prof. IBPRS  

            /dokument podpisany elektronicznie/ 
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