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Wg rozdzielnika

Dot, przetargu nieograniczonego na: DostawQ wyposaienia do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzar[skiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramach projektu

,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofzyki PAN w Lublinie" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Roruoju Regionalnego oraz
Bud2etu Paristwa w ramach Programu Operacyjnego Ron6j Polski Wschodniej na lata 2007-2013 - OS priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie I.3.
Wspieranie Innowacji"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OF'ERTY

Czg56I:

Dzialaj4c na podstawi e art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r . Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z poin. zmianamT), Twan4 dalej ustaw? pzp, Zamawiaj1cy InstSrtut Agrofizyki
im. B. Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia o uniewaznieniu postgpowania
o udzielenie zam6wienia publicznego w czgSci I postgpowania, dotycz4cej ,,Zestaw pipet - | szt."

Uniewa2nienie postgpowania w czg5ci I nast4pilo na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy,
tj. z powodu braku ofert nie podlegaj4cych odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne: w czg5ci I postgpowania nie zostal^ zlotona Ladna oferta.

Czg56 II:

Pipeta elektroniczna jednokanalowaz regulowana poj. 50-1000u1 z podzialka 5ul - I szt.

Zamawiaj4cy zawiadamia,2e w tej czg5ci postgpowania trwa badanie ofert;

CzgS6 III:

W6zek taczkowy do stalowych butli - I szt.

1/ Zamawiaiacv dokonal wvboru ofertv Wykonawcy:

BLUECOM
Jaroslaw Piekarz
35-078 Rzesz6w,

ul. Hetmafska 43lI/88

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki tdzialu w postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najniZszej ceny.
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Oferlg zloZyl jeden Wykonawca:
Oferta jest zgodna ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawca spelnil warunki
udziatu w niniejs4ym postgpowaniu. Oferta zostala oceniona w oparciu o podane w SIWZ kryterium wyboru:

100%o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloionych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Cz9S6 fV:

Pompa - 2 sz1:..

1/ Zamawiaiacv dokonal wvboru oferty Wvkonawcy:

BLUECOM
Jaroslaw Piekarz
35-078 Rzesz6w,

ul. Hetmafska 43lI/88

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki ldzia\uw postgpowaniu, a jego oferta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejszapod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najniaszej ceny.

Ofertg zlo4,l jeden Wlzkonawca:

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 kryterium wyboru:
I00o/o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloZonych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Czg56 V:

zestaw do pomiaru wilgotnosci i potencjalu wody w materialach porowatych - | szt.

Numer
ofertv

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

tr-qczna punktacja

J
BLUECOM
Jaroslaw Piekarz
35-078 Rzesz6w,
ul. I{etmariska 43 lIl 88

100,00 100,00

Numer
ofertv

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

tr 4cznapunktacja

J.
BLUECOM
Jaroslaw Piekarz
35-078 Rzesz6w,
ul. I{etmafska 43lIlB8

100,00 100,00
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1/ Zamawiaiacv dokonal wvboru ofertv Wykonawcy:

E-TEST Sp. z o.o.
Stasin Polny 90
21-030 Motycz

liczba uzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki trdziatu w postgpowaniu, a jego ofefta
nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najniZszej ceny.

Ofertg zloZyl jeden Wlzkonawca:

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 kryterium wyboru:
1000%..Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloizonych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:

Ki erownik Zamaw iaj qc e go :

Jozef rabik

lR

Numer
oferty

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

tr-4czna punktacja

I
E-TEST Sp. z o.o.
Stasin Polny 90
21-030 Motvcz 100.00

100,00
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