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Znak sprawy: DZP.220.ZP 36 PN 36.2018.PK 
                                                                                                      

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę urządzeń 
laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach w podziale na 7 części zamówienia” 
Numer ogłoszenia: Nr 640095-N-2018 z dnia 2018-10-24 r. 
1) Część 1: dostawa zamrażarki laboratoryjnej do przechowywania próbek glebowych dla Głównego Laboratorium 

Analiz Chemicznych; 

2) Część 2: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych; 

3) Część 3: dostawa ręcznego miernika zawartości chlorofilu w liściach roślin dla Zakładu Systemów i Ekonomiki 

Produkcji Roślinnej; 

4) Część 5: dostawa mieszadła magnetycznego dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych. 

5) Część 7: dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin dla Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli we 

Wrocławiu. 

 
 

Działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Zamawiający zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem oznaczonym 

znakiem sprawy: DZP.220.ZP 36 PN 36.2018.PK dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla niżej wymienionych 
części zamówienia: 
 

I. Część 1: dostawa zamrażarki laboratoryjnej do przechowywania próbek glebowych dla Głównego 
Laboratorium Analiz Chemicznych 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez IDALIA IRENEUSZ WOLAK SP. JAWNA, 
ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, która uzyskała 100 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 
10 pkt.) 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 1 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 1 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 1 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
 

II. Część 2: dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 5 złożoną przez IDALIA IRENEUSZ WOLAK SP. JAWNA, 
ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, która uzyskała 100 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 
10 pkt.) 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów. 



  

  

 

 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 2 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 2 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2)  w postępowaniu, w zakresie 2 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 

 
 

III. Część 3: dostawa ręcznego miernika zawartości chlorofilu w liściach roślin dla Zakładu Systemów 
i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Przedsiębiorstwo Doradztwa 
Technicznego Geomor-Technik Sp. z o.o., ul. Modra 30, 71-220 Szczecin, która uzyskała 90 pkt. (kryterium 
I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 0 pkt.) 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 3 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 3 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 3 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
Przedmiot zamówienia w zakresie 3 części postępowania realizowany jest w ramach projektu „Nowe rozwiązania 
biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej 
uprawie owoców miękkich” (EcoFruits). Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach programu BIOSTRATEG, Umowa nr BIOSTRATEG3/344433/16/NCBR/2018. 
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Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów 
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Projekt finansowany/współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 

BIOSTRATEG 

 
 

IV. Część 5: dostawa mieszadła magnetycznego dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez IKA POL Wojciech Brylski, ul. Przy 
Bażantarni 4/6, 02-793 Warszawa, która uzyskała 100 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 
10 pkt.) 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 2 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  



  

  

 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
3) z postępowania, w zakresie 5 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
4) w postępowaniu, w zakresie 5 części zamówienia, odrzucono ofertę nr 4 Wykonawcy: IKA Poland Sp. z o.o., 

Poleczki 35, 02-822 Warszawa. 
 
 

V. Część 7: dostawa komory klimatycznej do wzrostu roślin dla Zakładu Herbologii i Technik Uprawy Roli 
we Wrocławiu - wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Conbest Sp. z o. o. Firma 
Inżyniersko-Handlowa, ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, która uzyskała 90 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., 
kryterium II gwarancja: 0 pkt.) 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą 
liczbę punktów. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 7 części zamówienia nie złożono 
innych ofert.  
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż: 
1) z postępowania, w zakresie 7 części zamówienia, nie został wykluczony żaden wykonawca.  
2) w postępowaniu, w zakresie 7 części zamówienia, nie odrzucono żadnych ofert. 
 
Przedmiot zamówienia w zakresie 7 części postępowania realizowany jest w ramach projektu „Strategia 
przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju 
agroekosystemu” (BioHerOd). Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu 
BIOSTRATEG, Umowa nr BIOSTRATEG3/347445/1/NCBR/201. 
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Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów 
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Zamieszczono: 
1) tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego  
2) strona internetowa Zamawiającego. 
 
 
 

Specjalista                                                                  Pełnomocnik zamawiającego  
                 Katarzyna Plis                  Agnieszka Stawarz                                                                   
………………………………………                                                ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                                         /zatwierdził/  
 
 
 
 
 
Jednostka organizacyjna IUNG-PIB  Dział Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Plis  
Telefon 81 4786993  
Adres e-mail: kplis@iung.pulawy.pl 


