
 

Kórnik 05.06.2020 r. 

Dot. postępowania nr ZP.2020.2 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników 

chemicznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.    

z 2019 r. poz. 1843.) dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na „dostawę odczynników chemicznych dla Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii 

Nauk”, oznaczenie sprawy: ZP.2020.2, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: 

Dla Zadania 1: 

Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-625 Poznań 

Uzasadnienie: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu, spełniającą wymogi SIWZ. Oferta uzyskała 100 punktów w kryteriach 

oceny ofert. 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty dla Zadania 1 w przedmiotowym postępowaniu wraz 

ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert: 

Lp. Nazwa 
oferenta 

Adres oferenta Punkty 
uzyskane w 
kryterium ceny 
(Kc) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
realizacji (Kt) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
przydatności (Kp) 

Suma 
punktów 

1. Sigma-Aldrich 
Sp. z o.o. 

ul. Szelągowska 
30, 61-625 
Poznań 

 
60 

 
20 

 
20 

 
100 

 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana do 17.06.2020 roku. 

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze zgodnie z rozdziałem drugim ustawy PZP. 

Dla Zadania 2: 

Carolina Biosystems, s.r.o.,  Drnovska 1112/60 161 00 Praga 6, Czechy 

 

 



Uzasadnienie: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu, spełniającą wymogi SIWZ. Oferta uzyskała 80 punktów w kryteriach 

oceny ofert. 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty dla Zadania 2 w przedmiotowym postępowaniu wraz 

ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert: 

Lp. Nazwa 
oferenta 

Adres oferenta Punkty 
uzyskane w 
kryterium ceny 
(Kc) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
realizacji (Kt) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
przydatności (Kp) 

Suma 
punktów 

1. Carolina 
Biosystems, 
s.r.o. 

Drnovska 
1112/60 161 00 
Praga 6, Czechy 

 
60 

 
0 

 
20 

 
80 

 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana do 17.06.2020 roku. 

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze zgodnie z rozdziałem drugim ustawy PZP. 

Dla Zadania 3 nie wpłynęła żadna oferta. 

Dla Zadania 4: 

Alfachem sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3 61-249 Poznań 

Uzasadnienie: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy jest ofertą 

złożoną w postępowaniu, spełniająca wymogi SIWZ, która uzyskała najwyższą liczbę punktów                

w kryteriach oceny ofert (100 pkt). 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty dla Zadania 2 w przedmiotowym postępowaniu wraz 

ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert: 

Lp. Nazwa 
oferenta 

Adres oferenta Punkty 
uzyskane w 
kryterium ceny 
(Kc) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
realizacji (Kt) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
przydatności (Kp) 

Suma 
punktów 

1. Alfachem  
sp. z o.o. 

ul. Unii Lubelskiej 3 
61-249 Poznań 

 
60 

 
20 

 
20 

 
100 

2. Gentaur  
sp. o.o. 

ul. Grunwaldzka 
88A/2 
81-771 Sopot 

 
24,33 

 
10 

 
20 

 
54,33 

3. VWR 
International  
sp. z .o.o. 

ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

 
40,93 

 
10 

 
0 

 
50,93 

4. Alchem 
Grupa  
Sp. z o.o. 

ul. Polna 21 
87-100 Toruń 

 
47,92 

 
0 

 
0 

 
47,92 

 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana do 17.06.2020 roku. 

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze zgodnie z rozdziałem drugim ustawy PZP. 

 



Dla Zadania 5: 

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

Uzasadnienie: 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta niniejszego Wykonawcy jest jedyną 

ofertą złożoną w postępowaniu, spełniającą wymogi SIWZ. Oferta uzyskała 80 punktów w kryteriach 

oceny ofert. 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty dla Zadania 2 w przedmiotowym postępowaniu wraz 

ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert: 

Lp. Nazwa 
oferenta 

Adres oferenta Punkty 
uzyskane w 
kryterium ceny 
(Kc) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
realizacji (Kt) 

Punkty uzyskane w 
kryterium terminu 
przydatności (Kp) 

Suma 
punktów 

1. Bio-Rad 
Polska Sp. z 
o.o. 

ul. Przyokopowa 
33,  
01-208 Warszawa 

 
60 

 
0 

 
20 

 
80 

 

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana do 17.06.2020 roku. 

Wykonawcy przysługują środki odwoławcze zgodnie z rozdziałem drugim ustawy PZP. 

 

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. odrzuca oferty:  

1. Gentaur sp. o.o., ul. Grunwaldzka 88A/2 81-771 Sopot – dla Zadania 7 

2. VWR International sp. z .o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – dla Zadania 6 

 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Odrzucone oferty 

nie zawierały wszystkich opisanych w SIWZ produktów wymaganych dla poszczególnych zadań. 

 

3. Chmes Hurtownia odczynników i surowców chemicznych, ul. Obornicka 225A, 60-650 

Poznań 

Uzasadnienie:  

Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. W odrzuconej 

ofercie Wykonawca ofertował 30-dniowy termin realizacji poszczególnego zlecenia przy 

maksymalnym 14-dniowym terminie wymaganym w SIWZ.  
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