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Kórnik 09.04.2019 r.

Dot. postępowania nr ZP/01/2019

informacja o wyborze najkorzystniejszejofertyw postępowaniu i unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

sukcesywne uslugi sekwenejonuwauin DNA w 2019 roku

Zadanie nr 2 ( Część druga):
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz, U. z
2018 r. poz. 1986, 2215. z 2019 r. poz. SZ,) dalej ustawa PZP. Zamawiający informuje, że dla Zadania
nr 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „sukcesywne usługi sekwencjonowania DNA w
2019 roku”, oznaczenie sprawy: ZP/Ol/ŻO I 9. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

Eurotins Genomics AT GmbH, BrehmstraBe l4A, 1110 Wiedeń.

Uzasadnienie:

Przedmiotowa decyzję Zamawiający uzasadnia tym. że oferta niniejszego Wykonawcy jest
najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu, spełniająca wymogi SIWZ, która uzyskała
najwyższą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert (100 pkt).

Informacja o wykonawcach. którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze
streszczeniem oceny i porównaniem ofert:

Kryterium
cena Termin Łączna suma punktów

Nr ofertowa realizacji uzyskana przez badaną
oferty Nazwa oferenta Adres oferenta brutto (Kc) (Ktr) dni ofertę (Po)

Genomed S.A. ul. Ponczowa 12,
] 45.88 40 85,88

02-971 Warszawa

Eurofins BrehmstraBe
2 Genomics AT NA, 1110 60 40 100

GmbH Wiedeń

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca.



W postępowaniu nie zostaly odrzucone żadne oferty.

Umowa w sprawie zamówienia zostanie podpisana do dnia 19.04.2019 r.

Zadanie nr 1 ( Część pierwsza):

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt, 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ~ Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2018 r, poz 1986. 2215, z 2019 r. poz. 53) dalej ustawa PZP, Zamawiający informuje, że
unieważnia zadanie nr I w poslępowaniu (› udzielenie zamówienia na „sukcesywne usługi

sekwencjonowania DNA w 2019 roku", oznaczenie sprawy: ZP/01/2019,

Uzasadnienie:

W terminie składania ofen do siedziby Zamawiającego nie zoslała złożona zadna cfana.
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