
 Szczecin, dnia 09.03.2020 r. 

ZZ-2380-15/20 

 

informacja na stronę internetową 

 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  

zwanej dalej „uPzp” na Sukcesywne dostawy pakietów do pobierania materiału genetycznego- 
wymazów z jamy ustnej z kartą FTA oraz wymazówek dla jednostek Policji woj. 
Zachodniopomorskiego. 

 

          Na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp Zamawiający przekazuje informacje z dnia otwarcia ofert tj. z dnia 09.03.2020 r. 

Część I 

Pakiety do pobierania materiału genetycznego- wymazów z jamy ustnej z kartą FTA 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto oferty Termin dostawy 

2 STANIMEX S Staniszewski, M Staniszewska 

Ul. Małopolska 3 

20-724 Lublin 
Fax:81527765 

223 860,00 10 dni  

3 CRIMAT Sp. z o.o. 

Tomaszowice Kolonia 24 
21-008 Tomaszowice 

207 870,00 3 dni  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części I zamówienia  wynosi 208 909,99 zł. 

Część II 

Wymazówki 

Nr 

oferty 

Wykonawca Cena brutto oferty Termin dostawy 

 LENCOMM TRADE INTERNATIONAL Sp z o.o. 

Ul. Wólczyńska 133 
01-919 Warszawa 

Fax: 228350354 

16 320,00 1 dzień 

 STANIMEX S Staniszewski, M Staniszewska 

Ul. Małopolska 3 

20-724 Lublin 
Fax:81527765 

17 280,00,00 10 dni  

 CRIMA Sp. z o.o. 
ul. J. Kochanowskiego 23 

73-110 Stargard 

e-mail: arturesta@tlen.pl 

19 440,00 3 dni  

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części II zamówienia  wynosi : 18 908,01 zł. 

Uwaga! 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej przedmiotowej informacji z otwarcia ofert, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23 w oparciu o wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 3 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.  
Ww. oświadczenie należy złożyć w ORYGINALE 

 

Wyk. w 1 egz. 

M. L. 


