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Wg rozdzielnika

Dot. pzetargu nieograniczonego na: Dostawg wyposaienia do ltnstyhrtu Agrofizyki im. B. Dobnartskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie w ramacb projektu
,,Centrum Badawczo-Innowacyjne Instytutu Agrofzyki PAN w Lublinie" wsp6lfinansowanego ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Ronoju Regionalnego oraz
Budietu Pafstwa w ramach Prograrnu Operacyjnego Rom6j l'olski Wr;chodniej na lata 2007-2013 - OS priorytetowa: I Nowoczesna Gospodarka / dzialanie I.3.
Wspieranie Innowacji"

ZAWIADOMTENTE () WYBORZE NAJI<ORZYSTNT0JSZEJ OF',ERTY WYKONAWCACH,
KT6RycH oFERTy zosrAr.y oDRZUcoNE, wyKoNAwcAcrr, KT6RZY zosrAlr

WYKLUCZENT Z POST4IPOWANTA O IJDZTELENTE ZAMOWTENTA
I TERMINIU, PO KTORXIGO IIPLYWIE

UMOWA W SPRAWIE ZAMoWIENIA I.4jOZI.BYC ZAWARTA

Czg56I:
Dzialaj4c na podstawie art.92 ustawy z dniaZ9 styczrnia2}}4 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. 22013 r.,
poz. 907 z poin. znianami), T;warr4 dalej ustaw1 pzp, Zamawiajqcy -_ Instytut Agrofrzyki im. B. Dobrzariskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia:

l/ Na podstawie art. 92. ust. 1 pkt 1 ustawy pzpi w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargro nieogranir:zonefto na:

Czg66,I:

Zestaw do wspomagania wzrostu alg - Zestaw fotowoltaiczny typu ,,off grid" o mocy min. 8 kW - 1 szt.

Zamawiaiacy dokonal wvboru ofertv Wykon:L4y!
ECO-IINERGIA Sp, z o.o.

Ul. Wojciechowska 7

2IJ.-704 LUBLIN
liczbauzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca spelnia warunki udziafu w postgpowaniu, a jego oferta nie

podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem krlterium podanego w SIWZ tj. najnihszej ceny.

.OfertE zlozyl jeaen Wyt

L.p. Nazwa i adres oferenta Warto66 oferfv brutto

1 ECO-ENERGIA Sp. z o.o.

Ul. Wojciechowska 7
2O-704 LUBL,IN

lI4 573,00 zl.

Ws4'stkie oferty s4 zgodne ze specyfikac.i4 istrctnych warunk(rw zam6wienia (S{WZ), a Wykonawcy spelnili
warunki ludzialu w ninieiszym postgpowaniu. Oferty zosta\y ocenione w oparciu o podane w SIWZ kryterium
uyboru: 100%o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zlo2onych ofert przedstawi:r sig nastgpujAco:



ROZWOJ
POLSKI WSCHODN IEJ
NARODOWA STRATEC IA SPOI NOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ

ROZWOJU REGIONALNEGO

L.p, Nazwa i adres oferenta Liczba punkt6w w
kMerium,,Cena":

\-4czna punktacja

1 ECO-ENERGIA Sp. z o.o.
Ul. Wojciechowska 7
20-704 LUBLIN

100,00 100,00

2/ Na podstawie art. 92, ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp w postgprcwaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargtt nieograniczoneEo na CzgS(.I nie odrzucono Zadnei ofertv.

3/ Na podstawie art. 92 ust. I pkt. 3 ustav,y pzp Zamawiaj4cy zawiadamia, 2e w ww. postgpowaniu
o udzielenie zam6wienia publicznego nie wvkluczono Zadnego Wvkonawcv.

4/ Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy ytzp Zamawiajqcy zawiadamia. ze umowa o udzielenie
przedmiotowego zam6wienia publicznego, rnoze by6 zawarta po uptywie terminu okreSlonego
w art. 94 ust. 2 pkt I lit.a).

CzgS6II:

Zestaw do badari erozji wodnej skladaj4cy sig z laserowego urz4dzenia do pomiaru wielko6ci kropli,

rnasztu, oprogramowania, kabla zasilaj4cego i kahla transmiisji danych- 1 szt.

Zamawiaiacy dokonal wyboru oferty Wykone5qi
,,GEO.MOR.-TECHNIK" Sp. z o.o.

Ul. Modra 30
7I.220 SZCZECIN

liczbauzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca sperlnia warunki ldziaL:uw postgpowaniu, a jego oferta nie
podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najniLszej ceny.

@lnawga:

L.p. Nazwa i adres oferenta WartoS6 oferty brutto

2. ,,GEOMOR-T'ECHNIK" Sp. z o.o.
Ul. Modra 30
7I-220 SZCZECIN

17 000,00 21.

Wszystkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4 istotnych warunk6,w zam6wienia (SIWZ), a Wykonawcy spelnili
warunki tdzialu w ninie.jszym postgpowaniu. Oferty zostatry ocenione w oparciu o podane w SIWZ kryterium
wyboru: I00%o ,,Cena".

Streszczenie oceny i por'6wnanie zloionych ofert przedstawia sig nastgpuj4co:
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L.p. Nanrra i adres oferenta Liczba punkt6w w
knterium ..Cena":

L4czna punktacja

2. ,,GEOMOR-TECHNIK" Sp. z o.o.
Ul. Modra 30
77-220 SZCZECIN

100,00 100,00

2/ Na podstawie art. 92, ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargtt nieograniczone,elo na CzgS(,II ,nie odrzucono Zadnei oferty.

3/ Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustavry pzp Zamawiaj4cy zawiadamia, 2e

o udzielenie zam6wienia publicznego nie rwklug,zono'2g$4gpWvkonawcv.

4/ Na podstawie art. 92 lust. 1 pkt. 4 ustarvy trtzp Zamawiaj4cy zawiadamia, 2e

przedmiotowego zam6wienia publicznego, rno2;e byd z:,awarta po uptywie
w art.94 ust.2 pkt 1lit.a).

w ww. postgpowaniu

umowa o udzielenie
terminu okreSlonego

C2966 III:

Skaner elektromagnetyczny - konduktometr grunta wraz z oprogramowaniem, komputerem, statywem

kalibracyjnym i przeno6nym uchwytem - I szt.

Zam awiai acv d okonal wvbo ru ofertv Wvkon:Ln'vcyi

,,GEOMOIR-TECHNIK" Sp. z o,o.
Ul. Modra 30

7I-220 SZCZECIN
liczbauzyskanych punkt6w: 100. Wykonawca. spelnia warunki tdzialaw postgpowaniu, a jego oferta nie

podlega odrzuceniu i jest najkorzyslniejsza pod wzglgdem kryterium podanego w SIWZ tj. najnilszej ceny.

L.p. Nazwa i adres oferenta WartoS6 ofer{y brutto

2. ,,GEOMOR-TECHNIK" Sp. z o.o.
Ul. Modra 30
7I-220 SZCZECIN

95 050,00 zl

Wsrystkie oferty s4 zgodne ze specyfikacj4 istotnyoh warunkirw zam6wienia (SIWQ, a Wykonawcy spelnili
warunki tdziaLu w niniejszym postgpowaniu. Oferly zostaLy ocenione w oparciu o podane w SIWZ kryterium
rvyboru: I00%o,,Cena".

Streszczenie oceny i por6wnanie zloizonych oflert przedstawi:r sig nastgpuj4co:
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L.p. Naava i adres oferenta Liczba punkt6w w
kryterium ,,Cena":

tr qcznapunktacja

2 ,,GEOMOR-TECHNIK" Sp. z o,o.
Ul. Modra 30
7I-220 SZCZECIN

100,00 100,00

2/ Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia public znego
prowadzonym w trybie przetarganieograniczonego naCz}S(.III nie odrzucono iadnei ofertv.

3/ Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp zamawiaj4cy zawiadamia, Le
o udzielenie zam6wienia publicznego 4lgwvnur@
4/ Na podstawie art. 92 lst. 1 pkt. 4 ustavqy pzp zamawiajqcy zawiadamia, Le
przedmiotowego zam6wienia publicznego, ntoLe byi zirwarta po uplywie
w art.94 ust.2 pkt 1 lit.a).

w ww. postgpowaniu

umowa o udzielenie
terminu okre6lonego

wraz z data. piQczatta imienna i
na nr f:gksu: _fl '742!50 67

Kierownik Zamaw iaj qc e go :

D.Y R E K 'roR

pro.[. dr hab. Jdze_f rabik


