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A-2401-41il4 Lublin, dn. 22.1 0.201 4 r.

Dot' postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargt nieograniczonego na
dostawg material6w eksploatacyjnych do dyfraktometru laserowe go oraz certyfikowanych material6w
odniesienia dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, w ramach Strona 

Irealizacji Projektu migdzynarodowego pt. ,,Zagroienia orax korqici wynikajqce z wprowadzenia clo gleb
egzogennei matetii otganicznei" - realizowany w ramach Programu operacyjnego Wsp6lpracy Transgranicznej
Rep u blika czeska-Rzeczpos porita polska 2007 -201 3. A-240r - 4r I 14.

Dzialaj4c na podstawie przepisu art.92 ustawy z dnia29 stycznia2004 r.prawo zam6wief publicznych (Dz.
U. z 2073, poz. 907 ze zm.), dalej jako ustawa, Zamawiaj4cv _ Inst54ut Agrofizyki im. B. Dobrzafiskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia:

1' w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawg materiakiw eksploatacyjnych do dyfraktometru laserowego
oraz cettyfikowanych material6w odniesienia dla rnstytutu Agrofiryki im. B. Dobrzariskiego polskiej
Akadernii Nauk w Lublinie, w ramach realizacji Projektu migdzynarodowego pt. ,,Zagroienia oraz
korzyici wynikaiqce z wprowadl,enia tlo gleb egzogennej materii organicznej,, - realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Wsprilpracy Transgranicznej Republika czeska-Rzeczpospolita polska
2007 -2013, wybrano oferte zloitona przez:

A.P. Instruments Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Busrycka 188

02 -869Warszawa
ofertg zlozyl jeden wykonawca. ofefta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia(slwz), a wy2ej wymieniony Wykonawca spelnil warunki vdzialu w niniejszym postgpowaniu. zlo1ona
oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium ,,l00,yocena,,.

Streszczenie oceny i por6wnani e zlo2onych oferl wygl4da nastgpuj4co:

^)

NAJKORZY

Nazwa i adres Wykonawcy: Liczba punkt6w
w kryterium rrCena":

A. P. Instruments Sp z o. o. Sp. k.
Ul. Buszycka 188

Ol '869 Warszawa

Projekt pn ,,Zagro2enia oraz fglzysci wynikajqce z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej,, o numerze:cz'3'2211 '2'oo/12'03445 jest wsp6tfinansowany ze Srodk6w riropelit<iego Funduszu Rozwolu Regionalnegow ramach Programu operacyjnego wspotpracy Transgraniczne'; nepuotira cie"1"-iilc.pospotita polska 2oo7-2013
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Przedsigbiorstwo Przemyslowo - Ilandlowe ,,STAIILAB" Sp. J.
p.M4czkarK. Krawczyk

ul. K. Olszewskiego
20-48l Lublin

ofertg zloLryt jeden wykonawca. oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunkdw zam6wienia(slwz), a wyaej wymieniony Wykonawca spelnil warunki udzialu w niniejszym postgpow aniu. zloLona
oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium ,,r00yocena,,.

Streszczenie oceny i por6wnani e zloZonych ofert wygl4da nastgpuj4co:
Nr
oferfy:

Nazwa i adres Wykonawcy: Liczba punktriw
w kryterium,,Cena":

Punktacja
l4czna:

I

Przedsigbiorstwo Przemyslowo - Ha"dlow"
,,STANLAB" Sp. J., P. M4czka,K. Krawczyk
Ul. K. Olszewskiego 12

20-481Lublin

100 r00
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Strona | 2

ofertg zlozyl jeden wykonawca. oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia(slwz), a v'yhej wymieniony Wykonawca spelnil warunki udziaLu w niniejszym postgpowaniu, zloLonaoferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium ,,700%ocena,,.

Przedsigbiorstwo Przemyslowo - Handlowe,,STAllLABo, Sp. J.
p. M4czka, K. Krawcryk

ul. K. Olszewskiego
20-481Lubtin

Streszczenie oceny i por6wnani e zloilonych ofert wygl4da nastgpuj4co:
Nr
oferf:

I

Nazwa i adres Wykonawcy: Liczba punkt6w
w kryterium,,Cena',:

Punktacja
l1czna:

Przedsigbiorstwo Przemyslowo - Handlowe
,,STANLAB" Sp.J., P. M4czka, K. Krawczyk
Ul. K. Olszewskiego 12

20-4Bl Lublin

100 100

Projekt pn ,,zagro2enia 2r11fo3vsci wynikajqce zwprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej,, o numerze:cz 3'2211'2'0o112'03445 jest wsp6lfinansowany ze Srodk6w rlropelikie-go runousiu nozwo.lu Regionalnegow ramach Programu operacyjnego wspolpracy Transgraniczne; n"prorita c-resr."-nilctposporita polska 2oo7-2013
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,,MULTAX" Sp6lka Cywitna
Elibieta Kusir[ska - Leontiew i Jan Rozrvadowski

Zielonki Parcela, ul. Zachodnia 41 Strona | 3

05-082 Stare Babice

ofertg zlofrl jeden wykonawca. oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia(SIWZ), a wylej wymieniony Wykonawca spelnil warunki udziatu w niniejs4zm postgpow aniu. Zloiona
oferla zostalaoceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium ,,r00oiCena,,.

Streszczenie oceny i por6wnani e zlolonychofert wygl4da nastgpuj4co:
Nr
oferty:

I

Nazwa i adres Wykonawcy: Liczba punkt6w
w kryterium,,Cena,':

Punktacja
l4czna:

MULTAX" Sp6lka Clwilna
ElZbieta Kusiriska Leontiew i Jan
Rozwadowski
Zielonki Parcela, ul. Zachodnia 4l
05-082 Stare Babice

100 100

Przedsigbiorstwo Przemyslowo - Handlowe ,'STAI\LAB" Sp. J.
p. M4czka, K. Krawczyk

ul. K. Olszewskiego iZ
20-481Lublin

d)

ofertq zlozyt jeden wykonawca. oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia(SIWZ), a wy,ej wymieniony Wykonawca spelnil warunki udzialu w niniejs4rm postgpowaniu, ZloLona
oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium ,,r00yocena,,.

Streszczenie oceny i por6wnani e zlo2onych ofert wygl4da nastgpuj4co:
Nr
oferty:

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

Punktacja
l4czna:

rrzeqslgolorsrwo rrzemyslowo _ Handlowe
,,STANLAB" Sp. J., p. M4czka,K. Krawczyk
Ul. K. Olszewskiego 12

20-481Lublin

100 100

2' Na podstawie przepisu art.92 ust I pkt. 2) zamawiaj4cy informuj e, Le w ww. postgpowaniu o udzieleniezam6wienia publicznego, w zakresie czgsci r,2,3,4 i 5 nie odrzucono iadnej oferty.

Projekt pn: 
"Zagro2enia oraz korzysc zania do gleb egzogennej materii organicznej,, o numerze:cz'3'2211'2'oo112 03445 iest rodkow e iropelitie-go runouszu Rozwoyu Regionalnegow ramach Programu operacyjneg nicznej nepuntit<a c"."rrr-n.L".po-spotita polska 2007-2013
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3' Na podstawie przepisu art' 92 ust I pkt. 3) Zamawiaj4cy informuj e, Le www. postgpowaniu o udzieleniezam6wienia publicznego, w zakresie czgsci rr213,4, i 5 ni" *vkru"roro tudr,.

1;)::*3::: *:r":::,":llijl-',"- pzp zamawiaj+cy.inform uje, Lezgodnie z art. e4ust 2 pkt r) rit.
?"!::]::y-?::T::1?y1,1f.,.o*u w sprawie zam6wieniapubricLnego i,ur."".# ";;::\:;,\,'l;'i Strona | 4ok

Otrzymuj4:
1/ Wykonawcy bior4cy udzial w postgpou/anlu;
2/ publikacja nail:l_lLipruillrb.ljn..pl i na tablicy ogloszeri;
3/ ala.

Projekt pn: 
"Zagro2enia o^raz korzysc zania dogreb egzogennej materii organicznej,, o numerze:cz3 2211'2'00/12'03445 jest rodk6w rlropelitie-go rri'rousiu nozwolu Regionarnegow ramach Programu operacyjneg nicznej Republika czeska-Rzeczpospolita polska 2007-2013


