
ROZWOJ
POLSKI WSCHODN IEJ
NARO DOWA STRATEGIA SPOJNOEC

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUsZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

Lublin, 14 sierpnia 2014 roku
A-240r -25 120 14/PORPW.0 1.03.00-06-0061 | | -00 (246)

Wg rozdzielnika

Dot, pnetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposaienia do Instytutu Agrofzyki im. B. Dobrzarlskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu

,,Centrum lBadawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofzyki PAN w Lublinie" wsp6ffinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Romoju Regionalnego oraz

BudZetu Pa6stwa w ramach Programu Operacyjnego Ron6j Polski Wschodniej na lata 2007-2013 - OS priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie I.3.

Wspleranle Innowacji"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF'ERTY

CzgS(lz
Dziataj4c na podstawi e art. 92 ustawy z dnra 29 slycznia 2004 r . Prawo zam6wiefl publicznych (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 901 z p6in. zmianami), zr tan4 dalej ustaw 4 pzp, Zamawiaj1cy - Inst5rtut Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego

Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia:

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

Cz956I:

Panel gazowy podw6jny do rozprowadzania gaz6w w instalacjach gazowych z akcesoriami do bezpoSredniego

podlAczenia - I szt.

Zamawiaiacv dokonal wvboru ofertv Wvkonawcv:
OMC ENVG

Sp6lka z ogra,niczon4 odpowiedzialno5ci4
ul. Iwonicka 21

02-924 WARSZAWA

liczbauzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udziatu w postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najni2szej ceny.

Ofertg zlo4vl jeden Wykonawca:

Oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawca spelnil warunki
udzialu w niniejszym postgpowaniu. Oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru:
1,00o/o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zlo2onych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Numer
ofertv

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

tr-4czna punktacja

6.
OMC ENVG
Sp6tka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4
ul. Iwonicka 21

02-924 WARSZAWA

100,00 100,00
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Czg66 II:

Kapslownica do zamykania NW20 mm z zestawem fiolek i kapsli z septq - | szt.

Zamawiaiacy dokonal wyboru ofertv Wvkonawcv:

ANCHEM Sp.J.
Ewa M. Loth. Mariusz Malczewski

ut.Migdzyborska 23

04-041Warszawa

liczbauzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki adzialuw postgpowaniu, a jego oferta nie
podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najniZszej ceny.

Oferte zio4zl jeden Wlrkonawca:
Oferta.jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawca spelnil warunki
urdzialu w niniejszym postgpowaniu. Oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru:
I00%o ,"Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloZonych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

CzgS6 III:

Mlynek analityczny z akcesoriami do mielenia - | szt.

Zamawiaiacy dokonal wvboru oferty Wvkonawcv:

VWR International
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSci4

Biuro Handlowe.
ul. Grudzie 28,

05-119 Legionowo
liczbauzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki ndzialu w postqpowaniu, a jego oferta

nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem krlterium podanego w SIWZ tj. najniZszej ceny.

OfertQ ztroZdo dw6ch Wykonawc6w:

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

Streszczenie oceny i por6wnanie zloZonych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Numer
ofertv

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

tr-qczna punktacja

5.
ANCHEM Sp.J.
Ewa M. Loth. Mariusz Malczewski
ul.Migdzyborska 23

04-041 Warszawa

100,00 r00,00
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Numer
oferfv

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

N,1czna punktacja

2

VWR International
Sp6lka z ograticzon4 odpowiedzialnoSciq
Biuro Handlowe,
ul. Grudzie 28,
05-l l9 Lesionowo

100,00 100,00

4.
IKA POL Wojciech Byrski
02-193 Warszawa,
ul. Przy Ba2antami 416

99,03 qq 0?

CzgS6IV:

Zestaw pipet- I szt.

Dziataj4c na podstawie afi.. 93 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22013
r., poz:,. 907 z p62n. zmianami), znlan4 dalej ustaw4 pzp, Zamawiaj4cy Ins[tut Agrofizyki
im. B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania

o udzielenie zam6wieniapublicznego w czgsci IV postgpowania, dotyczqcej ,,Zestawu pipet - I szt."

Uniewa2nienie postgpowania w czgSci IV nast4pilo na podstawie art. 93 ust. 1 pkt I
ustawy, tj. z powodu braku ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w czgsci IV postgpowania nie zostala zloi.onaLadna oferta.

CzgS6 V:

Pipeta elektroniczna jednokanalowa z regulowana poj. 50-f000ul z podzialk4 5ul - I szt.

DziaLaj4c na podstawie afi..93 ustawy z dnia29 sIycznia2004 r. Prawo zamowiefi publicznych (Dz. U. 22013
r., poz. 907 z p62n. zmianami), Twan4 dalej ustaw4 pzp, Zamawiaj4cy Inst5rtut Agrofizyki
im. B. Dobrzahskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania

o udzielenie zam6wienia publicznego w czgsci V postgpowania, dotycz4cej ,,Pipeta elektroniczna
jednokanalowa z regulowana poj. 50-1000u1 z podzialka5ul - 1 szt."

Uniewa2nienie postgpowania w czgsci V nast4pilo na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1

ustawy, tj. z powodu braku ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w czg5ci V postgpowania nie zostala zloLona Ladna oferta.

Czg66 VI:

W6zek taczkowy do stalowych butli - I szt.

ll Dzie*aj4c na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 907 z pofin. zmianami), rwan1 dalej ustaw4 pzp, Zamawiaj1cy - InstSztut Agrofizyki
im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania

o udzielenie zam6wienia publicznego w czgsci VI postgpowania, dolycz1cel ,,W6zek taczkowy do stalowych
butli - | szt."
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Uniewainienie postgpowania w czgSci VI nast4pilo na podstawie art. 93 ust. 1 pkt I
ustawy, tj. z powodu braku ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu.

OfertQ zloz.vl jeden W)rkonawca:

Streszczenie oceny i por6wnanie zlo2onych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Cz9S6 VII:

Waga analityczna z funkcj4 kalibracji zewngtrznej wyposaZona w oslong przeciwwietrzn4 - | szt.

Zamawiaiacv dokonal wvboru ofer8 Wvkonawcv:

VWR International
Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialno5ci4

Biuro Handlowe,
ul. Grudzie 28.

05-119 Legionowo

liczbauzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udzialuw postgpowaniu, a jego oferta nie

podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najni2szej ceny.

Ofertg zloZ.vlo trzech Wykonawc6w:

Wszystkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawcy spelnili

warunki tdziatu w niniejszym postgpowaniu. Oferty zostaly ocenione w oparciu o podane w SIWZ kryterium
wyboru: I00o/o,,Cena" .

Streszczenie oceny i por6wnanie zloionych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Numer
oferty

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

\,qczna punktacja

7.
BLUE COM,
Jaroslaw Piekarz,
ul. Hetmanska 431U88.

35-078 RZESZOW

Numer
oferty

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

tr-4czna punktacja

a
J

RADWAG Wagi Elektroniczne
Witold Lewandowski
ul. Bracka 28
26-600 RADOM

88,2',7 88,27

2.

VWR International
Sp6lka z o gr aniczon4 odpowiedzialno6 ci4
Biuro Handlowe,
ul. Grudzie 28,

100,00
100,00
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05-119 Legionowo

6.

ALCffiM GRUPA SP. z o.o.

ul. Poha 2l
TORI.]N

82,65 82,65

Kierown ik Zamaw iaj 4c e go :

Z-CA DY


