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Wg rozdzielnika

Dot. stawg wyposaienia do Instytutu Agrofizyki im, B. Dobrzariskiego pols Lublinie w ramach projektu.Cen tutu Agrofizyki pAN w Lublinie,,-wspdlfinansowanego ze Srodk6w E Roruoju Regionaln ego orazBudi
wspi 

operacyjnego Roru6j Polski wschodniej n^ lat^ 2007-2073 - os prio Gospodarka / dzialanie I.3.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF'ERTY

CzgS6I:
Dzia\aj4c na podstawie art.92 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.u.22073 r.,poz' 907 zpoLn' zmianami), zwanE dalej ustaw4pzp, zamawiaj1cy - Insftut Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia:

1/ Na podstawie art' 92 ust. I pkt I ustawy pzp: w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia public znego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Czg56I:

zestaw do chromatografu gazowego sprgionego ze spektrometrem mas - I szt.

Zamawiaiacy dokonal wyboru ofertv Wykonawcy:

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

ul. Lubomirskiego 5
05-080Izabelin

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udziatuw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego * stwz tj. nalnizszej cerry.

Ofertg zloZl,l jeden Wykonawca:

oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawca spelnil warunki
udziafu w niniejszym postgpowaniu. oferta zostaLa oceniona w oparciu o poiun" w sIWZ kry.terium wyboru:
I00Yo ,,Cena".

Streszczenie oceny i porriwnanie zloizonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Numer
ofefi

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

tr 1cznapunktacja

J

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

05-080 Izabelin
100,00 100,00
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,,MS SPEKTRUM Szkolmowski Sprilka Jawna"
04-002 Warszawa
ul. Lubomira 4

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki utd,zia/ruw postgpowaniu, a jego oferta nie
podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego,r stwz tj. najnizszej ceny.

OfertQ zlo4vl jeden Wykonawca:
oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a wykonawca spelnil warunkiudziaht w niniejszym postgpowaniu. oferta zostala oceniona w oparciu o podun. w SIWZ kryterium wyboru:
1000%..Cena".

CzgSd II:

Mineralizator - 1 szt.

CzgS6III:

zestaw do inkubacji mikroorganizm6w w warunkach beztlenowych o obnizonej zawartoSci tlenu - I szt.

Zamawiaiacy dokonal wyboru oferty Wykonawcv:

Kendrolab Sp. z o. o.
ul. Ciesielska 18

04-653 Warszawa

liczba uzyskanych punkt6w: 100. wykonawca spelnia warunki udziafuw postgpowaniu, a jego ofefta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kry4erium podanego * stwz tj. najni2szej ceny,

Ofertg zloz.vl jeden Wlzkonawca:
oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a wykonawca spelnil warunkiudzialu w niniejszym postgpowaniu' oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kr5derium wyboru:
l00o% ..Cena". I 

'-

streszczenie oceny i por6wnanie zroLonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

streszczenie oceny i por6wnanie zroizonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Numer
ofeftv

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

L4czna punktacja

9.
MS SPEKTRUM Szkolmowski Sp6lka Jawna
04-002 Warszawa
ul. Lubomira 4

100,00 100,00
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Numer
ofertv

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

tr-qczna punktacja

2.

Kendrolab Sp. z o. o.

ul. Ciesielska l8
04-653 Warszawa

100,00 100,00

Czg66IV:

Spektrofotometr - 1 szt.

SPEKTRO-LAB Sp. z o.o.
05-092 tr omianki /Warszawa

ul. Warszawska 100

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

Ofertg zloz-vl jeden W),konawca:
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 kr5rterium wyboru:
I00%o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloizonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

C2956 V:

Zestaw do dezynfekcji powietrza - I szt.

Ultra-Viol sp.j. Pietras, purgal, W6jcik
95-100 Zgierz,

ul. Stgpowizna34

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udziaLuw postgpowaniu, a jego oferla
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego * stwz d. najni2szej ceny.

Ofertg zloz.vl jeden Wlzkonawca:
oferta jest zgodnaze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawca spelnil warunki

Numer
ofertv

Nanva i adres oferenta Liczba punkt6w w
krlterium ,.Cena":

tr-4czna punktacja

SPEKTRO-LAB Sp. z o.o.
05-092 tr omianki IWarszawa
ul. Warszawska 100

100,00 100,00
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Streszczenie oceny i por6wnanie zroizonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

CzgSd VII:

System do glgbokiego mroienia - I

SYL & ANT Instruments,
InZ. J6zef Nitka

Niewiesze k/Gliwic

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJ5KI FUNDUsZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

udziatu w niniejszym postgpowaniu. oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru:
l00Yo..Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloZonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Czg56 VI:

Zestaw do pomiar6w potencjometrycznych - 1 szt.

MIKROLAB Tadeu sz G4gala
ul. Pulawska 25 u 5

20-051 Lublin

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki rrdzialuw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego * stwz tj. najni2szej ceny.

Ofertg zloz_vl jeden Wlzkonawca:
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:l00Yo,,Cena".

Numer
ofertv

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

tr 1cznapunktacja

5

Ultra-Viol spj. Pietras, purgal, W6jcik
95-100 Zgierz,
ul. Stepowizna 34

100,00
100,00

Numer
oferty

7.

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

tr qczna punktacja
MIKROLAB Tadeusz G1gala
ul. Pulawska 25 u 5
20-051 Lublin

100,00 100,00



ul. Pyskowicka 12
44-172 Poniszowice

liczba uzyskanych punkt6w: 100. wykonawca spelnia warunki udziahtw postgpowaniu, a jego ofefta niepodlega odrzuceniu i-iest najkorzystniejsza pod wzglgdem krl4erium podanego * srwz tj. najni6szej ceny.

UNIA EUROPEJSKA
EUROPE]SKI FUNDU5Z

ROZWO]U REGIONALNEGO

istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawcy spelnili
Oferty zostaly ocenione w oparciu o podane w SIWZ krfierium

ROZWOJ
POLSKI WSCHODNIEJ
NARoDowA srRATEctA sp6ttrtoSct

Wszyslkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4
warunki udzialu w niniejszym postgpowaniu.
wyboru: 100%o,,Cena,' .

Streszczenie oceny i por6wnanie zroizonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Czg6d VIII:

zestaw do pomiaru wilgotno5ci i potencjalu wody w materialach porowatych - I szt.

7l Dzialajqc na podstawie art. 93 ustawy z dnia 2
2013 r., poz. 901 z poLn. zmianami), zwanq
im. B. Dobrzariskiego polskiej Akademii Nauk
o udzielenie zam6wienia publicznego w czgsci VIII po
i potencjalu wody w materialachpoiowatych _ | szt.,,

uniewa2nienie postgpowania w czgsci vIII nast4pilo na podstawie art, 93 ust. 1 pkt 1ustawy, tj. z powodu braku ofert nie podregai4cych odrzuceniu.

Oferte zloz.vl ieden Wykonawca:

Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w
ium,,Cena":

SYL & ANT Instruments,
Inz. J6zef Nitka
Niewiesze k/Gliwic
ul. Pyskowicka 12
44-172 Poniszowice
Wojciech Kaca DONSERV
ul. Michala Spisaka 3l
02-495 WARSZAWA

Streszczenie oceny i por6wnanie zlo2onych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

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

E-TEST Sp. z o.o.
Stasin Polny 90
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CzgSd IX:

Separator magnetyczny kom6rek _ I szt.

MEDianus Sp. z o.o.
ul. Cysters6w l3/2

31-553 Krak6w

liczba u4'skanych grlnkt6wt 100. wykonawca spelnia warunki udzialuw postgpowaniu, a jego oferta niepodlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryterium podarrego * srwz tj. najnizszej ceny.

Ofertg ztroz-vl jeden Wykonawca:
oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a wykonawca spelnil warunkiudziaLu w niniejszym postgpowaniu. oferta zostaLa oceniona w oparciu o poiun" # srwz kryterium wyboru:700Yo,,Cena".

streszczenie oceny i por6wnanie zlozonych ofert przedstawia sig nastgpui4co:

Kierown ik Zamaw iaj 4ce go :

D ()R

p dr hqb. Jozef Horabik

Numer
ofefi

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

tr-qczna punktacja

4
lvrDt_,rlaflus Dp, z o.o.
ul. Cysters6w 13l2
3 1-553 Krak6w

100,00
100,00


