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Wg rozdzielnika

stawg wyposazenia do Lublinie w ramach projektu
tutu Agrofryki PAN Roruoju Regionalnego oraz
Operacyjnego Rozw6j Gospodarka / dzialmie LS.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Czg56I:
Dzialaj4c na podstawie art.92 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. 22013 r.,
poz. 907 z p6in. zmianami), z$lanq dalej ustaw4 pzp, Zamawiaj4cv - Inst54ut Agrofizyki im, B. Dobrzariskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia:

1/ Na podstawie art.92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp: w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargt nieograniczonego na:

CzgSd I:

Kolumna chromatogr aficzna - 2 szt.

1/ Zamawiaiacy dokonal wyboru ofertv Wvkonawcy:
ANCHEM

Ewa M.Loth
Mariusz Malczewski Sp6lka Jawna

ul. Migdryborska nr 23
O4-O4I WARSZAWA

liczbau4'skanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki tdziafuw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najnizszej ceny.

Ofertg zlo4,4o trzech Wykonawc6w:

Wszystkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawcy spelnili
warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu. Oferty zosta\y ocenione w oparciu o podane w SIWZ kryierium
wyboru: 100%o ,,Cena".

streszczenie oceny i por6wnanie zloionych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Numer
ofertv

Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w w
kryterium ,,Cena":

tr-yczna punktacja

5.
" SHIM-POL A.M. Borzymowski "
E.Borzymowska-Reszka A. Reszka
Sp6lka Jawna

ul. Lubomirskiego 5

05-080Izabelin

98,79 98,79

ANCIIEM
EwaM.Loth 100,00 100,00
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6 Mariusz Malczewski Sp6tka Jawna
ul. Migdzyborska nr 23
O4-O4I WARSZAWA

10.
Genore Chromatografia
Dr Jacek \Malinowski
ul. Dynarska ll23
0I-493 Warszawa

a^ a1tz)Jf 72,31

CzgS6II:

Analizator rozpuszcz lnych form NpK - I szt.

KENDROLAB Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 18

04-653'Warszawa

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki lrdzialuw postgpowaniu, a jego oferta nie
podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego * srwz t;. naj-nizszej ceny.

Ofertg zloz,vl jeden Wykonawca:
oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a wykonawca spelnil warunki
udziatu w niniejszym postgpowaniu. oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ krytlrium wyboru:
I00%o ,,Cena".

CzgS6III:

Kuchenka mikrofalowa - 1 szt.

DziaLaj4c na podstaw ie att. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zam6wieri publicznych (Dz. u. z 2013r'' poz' 907 z po2n' zmianaml), z\vanq dalej ustaw4 pzp, Zamawiaj4cy Instytut Agrofizykiim' B' Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania
o udzielenie zam6wieniapublicznego w czgsci III postgpow ania, dorycz4cej ,,Kuchenka mikrofalowa - r szt.,,

Uniewa2nienie postgpowania w czgsci III nast4pilo na podstawie art. 93 ust. I pkt 1ustawy, tj. z powodu braku ofert nie podregai4c rch odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne: w czgsci III postgpowania nie zostala zloLona Ladnaot'erta.

Streszczenie oceny i por6wnanie zroLonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Numer
oferfy

Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w w
kryterium ,,Cena":

tr qcznapunktacja

8.

KENDROLAB Sp. z o.o.
ul. Ciesielska 18
04-653 Warszawa

100,00 100,00
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CzgSd IV:

Doposaienie mikroskopu sil atomowych MULTTMODE g - I szt.

LABSOFT - Krrysztof lferman
ul. Wantule 12

02-828 Warszawa
liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udzialaw postgpowaniu, a jego oferta

nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem krlterium podanego * stwz tj. najni2szej ceny.

Ofertg zloz-vl jeden Wykonawca:
oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawca spelnil warunki
ulzr'atu w niniejszym postgpowaniu. oferta zostala oceniona w oparciu o podun" w SIWZ kryterium wyboru:
I00o/o ,,Cena".

C2956 V:

Destylarka - dejonizator wody - I szt.

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21

87-100 TORITN
Oddzial Rzesz6w

ul. Boya Zeleriskiego 25 B

. liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udzia\uw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryterium podanego * stwz tj. najni2szej ceny.

Ofertq zloz.vl jeden Wlzkonawca:
oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawca spelnil warunkiudziatu w niniejszym postgpowaniu. oferta zostala oceniona w oparciu o podun" w sIWZ kryterium wyboru:
I00Yo ..Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloionych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Numer
ofertv

Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w w
kryterium .,Cena":

tr-4czna punktacja

J.

LABSOFT - Krzysztof Herman
ul. Wantule 12

02-828 Warszawa
100,00 100,00
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streszczenie oceny i por6wnanie zloionych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Numer
oferty

Nanrya i adres oferenta Liczba punkt6w w
kryterium ,,Cena":

tr 1cznapunktacja

i+.

ALCHEM GRUPA SP. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 TORUN
OddziaL Rzesz6w
ul. Boya Zeleriskiego 25 B

100,00 100,00

CzgS6 VI:

Wagosuszarka - 1 szt.

1/ Zamawiaiacy dokonal wyboru oferty Wvkonawcy:

ALCIIEM cRUpA Sp. z o.o.
ul. Polna 21

87-1OO TORTIN
Oddzial Rzesz6w

ul. Boya Zeleriskiego 25 B

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udziaLuw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego * sIWz tj. najnizszej ceny.

Ofertg zlo4vlo dw6ch Wlzkonawc6w:
Ws4'stkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawcy spelnili
warunki udziaht w niniejszym postgpowaniu. Oferty zostaly ocenione w oparciu o podane w SIWZ kr5rierium
wyboru: 100%o ,,Cena".

streszczenie oceny i por6wnanie zloionych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Numer
oferty

Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w w
krfierium ..Cena":

l,4czna punktacja

I
RADV/AG Wagi Elektro niczne
Witold Lewandowski
ul. Bracka 28
26-600 RADOM

78,59 78,59

4.
ALCI{EM GRLIPA SP. z o.o.
ul. Polna 2l
87-100 TORLTN
Oddzial Rzesz6w
ul. Boya Zelefskiego 25 B

100,00 100,00
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CzgSd YII:

Autoklaw z oprzyrz4dowaniem 110 l. (duiry) - I szt.

STERIMED Sp. z o.o.

ul. Zwirki i Wigury 47 tok T

O2-O9l WARSZAWA

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udzialuw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego * stwz t;. nafnizsze.l ce.ry.

Ofertg zlo44o trzech Wlzkonawc6w:
Wszystkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawcy spelnili
warunki tdzialu w niniejszym postgpowaniu. oferty zostaLy ocenione w oparciu o podane w SIWZ krryterium
wyboru: I00%o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zlozonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Czg56 VIII:

Autoklaw z oprzyrz4dowaniem 3l l. (maly) - 1 szt.

STERIMED Sp. z o.o.

ul. Zwirki i Wigury 47 tok.7

O2-O9I WARSZAWA

liczbau4rskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udziafuw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryterium podanego * srwz tj. najni2szej ceny.

Numer
ofertv

Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w w
kryterium ,,Cena":

tr qcznapunktacja

2
STERIMED Sp. z o.o.
ul, Zwkki i Wigury 4l lok.7
O2-O9I WARSZAWA

100,00 100,00

7.

MERAZET
ul. Krauthofera 36
60-203 POZNAN

70,71 70,71

9.
WITKO Sp. z o.o.
Al. Pilsudskiego 143
92-332r,6dt

78,3 g 78,3 8
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Ofertg zloz_vlo trzech Wykonawc6w:
Wszystkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4
warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu.
wyboru: 100%o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloionych

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

istotnych warunk6w zam6wienia (slwz), a wykonawcy speinili
oferty zostaLy ocenione w oparciu o podane w SIWZ tyerium

ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

ROZW6J
POLSKI WSCHODNIEJ
NARoDowA srRATEctA spoJNoSct

Numer
ofertv

Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w w
k4.terium .,Cena":

tr 4cznapunktacja

2

STERIMED Sp. z o.o.
ul. Zwtrki i Wigury 47 lok.7
O2-O9l WARSZAWA

100,00 100,00

7

TVT.DI\AZ-U I
ul. Krauthofera 36
60-203 POZNAN

72,03 1) n?

9

WITKO Sp. z o.o.
Al. Pilsudskiego 143
92-332r,6d2

95,13 95,13

CzgSd IX:

Mikroskop optyczny - 1 szt.

Dziataj}c na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamowiertpublicznych (Dz.IJ. z 2013r', poz' 907 z poLn. zmianami), zwan4 dalej ustaw4 pzp, Zamawiaj4cy Instytut Agrofizykiim' B' Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego w czgsci IX postgpow ania, dorycz4cej ,,Mikroskop optyczny - r szt.,,

Uniewa2nienie postgpowania w czgsci IX nast4pilo na podstawie art. 93 ust. I pkt 1ustawy, tj. z powodu braku ofert nie podlegai4 rch odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne: w czgsci IX postgpowania nie zostala zloircna i,adnaot'erta.

Kierownik Zamaw iaj 4c e go :

i-),\rREI(TC}R
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