
INFORMACJA Z WYBORU OFERTY

W związku z zakończeniem oceny ofert i wyborem Wykonawcy w postępowaniu
o zamówienie publiczne na zakup i dostawę surowic, odczynników, szkła i drobnego sprzętu
laboratoryjnego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z dyspozycją
art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy,

że

1. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu złożyła Firma:

PAKIET I - surowice wykorzystywane do prowadzenia testów różnicujących, wpłynęła
jedna oferta HORNIK sp zo.o. ul. Rubież 46 e 61-612 Poznań wartość netto: 29360,40 cena
brutto 36113,29. Termin realizacji reklamacji - 7 dni, termin dostawy zamówionego
asortymentu - 7 dni. Przyznana punktacja 100 pkt. Zastosowana stawka podatku 23%, oferta
sporządzona poprawnie bez błędów rachunkowych. Oferowane produkty w pełni pokrywają
się z zamówieniem i są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego pod względem
merytorycznym. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą - 26 lutego 2019 r.

PAKIET II - odczynniki chemiczne, wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejszą złożyła firma :
HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych Duchnice, ul. Boczna 10 wartość
netto: 14939,28 cena brutto 17985,14. Termin realizacji reklamacji - 7 dni, termin dostawy
zamówionego asortymentu - 7 dni. Przyznana punktacja 100 pkt. Zastosowana stawka
podatku 8% i 23%, oferta sporządzona poprawnie bez błędów rachunkowych. Wykonawca
złożył w stosownym terminie wyjaśnienie stwierdzając, że zastosowana stawka podatku oraz
ceny są prawidłowo obliczone i wynikają z obowiązujących aktów prawa podatkowego.
Oferowane produkty w pełni pokrywają się z zamówieniem i są zgodne z oczekiwaniami
Zamawiającego pod względem merytorycznym. Przewidywany termin podpisania umowy
z Wykonawcą - 26 lutego 2019 r.
PAKIET III - szkło laboratoryjne, wpłynęły trzy oferty: najkorzystniejszą złożyła firma
„LABO-1MIX" Sp j. Andrzej Wencław i Wspólnicy ul. Łąkowa 3/5 90 - 562 Łódź wartość
netto: 10710,02 cena brutto 11869,95. Termin realizacji reklamacji - 7 dni, termin dostawy
zamówionego asortymentu - 7 dni. Przyznana punktacja 100 pkt. Zastosowana stawka
podatku 8% i 23%.Wykonawca złożył w stosownym terminie wyjaśnienie stwierdzając,
że zastosowana stawka podatku oraz ceny są prawidłowo obliczone i wynikają
z obowiązujących aktów prawa podatkowego. Oferowane produkty   pokrywają się
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z zamówieniem, a Zamawiający pod względem merytorycznym zaakceptował złożone
w ofercie zamienniki w poz. 2,3,4 i 5. Przewidywany termin podpisania umowy
z Wykonawcą - 26 lutego 2019 r.
PAKIET IV - odczynniki chemiczne, wpłynęły jedna oferta: „LABO-MIX" Sp j. Andrzej
Wencław i Wspólnicy ul. Łąkowa 3/5 90 - 562 Łódź wartość netto: 25860,00 cena brutto
30956,02. Termin realizacji reklamacji - 7 dni, termin dostawy zamówionego asortymentu -
7 dni. Przyznana punktacja 100 pkt. Zastosowana stawka podatku 8% i 23%, oferta
sporządzona poprawnie bez błędów rachunkowych. Wykonawca złożył w stosownym
terminie wyjaśnienie stwierdzając, że zastosowana stawka podatku oraz ceny są prawidłowo
obliczone i wynikają z obowiązujących aktów prawa podatkowego. Oferowane produkty
w pełni pokrywają się z zamówieniem i są zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego pod
względem merytorycznym. Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą -

26 lutego 2019 r.
2.W postępowaniu ofertę złożyło czterech Wykonawców.
3.Z postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy, oraz nie odrzucono żadnej

oferty.
4.W postępowaniu złożono oferty równoważnej zaakceptowane przez Zamawiającego i

nie stwierdzono braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub
funkcjonalności.

5.W postępowaniu nie dopuszczono dynamicznego systemu zakupów.
6.Nie nastąpiło unieważnienie postępowania .
7.Termin podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przewidziany jest na

dzień 26.02.2019 r. (art.94 ust.l pkt 2 ustawy PZP) w siedzibie Zamawiającego.

UWAGA: Ewentualny wniosek o podpisanie umowy poza siedzibą
Zamawiającego należy kierować drogą e-mail lub faxem pod adres/nr wskazany
w stopce.


