
Szczecin, dnia 31.03.2014 r. 

ZZ-2380-38/14 

informacja na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

dot.   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zwanej dalej „uPzp” 

na  Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji województwa 

zachodniopomorskiego 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.  

poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że rozstrzygnął przedmiotowe postępowanie: 

 

Część nr 1 – Analiza DNA w systemach multipleksowych oraz ocena ilości DNA   
1)  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Life Technologies Polska Sp. z o.o., 

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, cena brutto oferty 77 650,45 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawca, 

3) nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy 

Część nr 2 – Probówki polipropylenowe 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: GenoPlast Biochemicals,  

ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków , cena brutto oferty 2 775,60 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawcy,   

3)  nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 

Część nr 3 – Analiza multipleksowa systemów zlokalizowanych na chromosomie płci X 
1)  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Syngen Biotech Spółka z o.o.  Sp. k., 

ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław, cena brutto oferty 57 343,83 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawca,   

3) nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 

Część nr 4 – Wykrywanie obecności śladów krwawych 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:, ALCHEM GRUPA Sp z o.o.  

ul. Pierwszej Brygady 35 (pok. 611), 73-110 Stargard Szczeciński cena brutto oferty  1 211,48 zł, 

gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów, 

2) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium 

100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

12 ALCHEM GRUPA Sp z o.o.  

ul. Pierwszej Brygady 35 (pok. 611), 73-110 Stargard Szczeciński 

100,00 

2 TRANSFARM Sp. z o.o. ul. Kanarkowa 20B, 02-818 Warszawa 56,00 

  3) nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy 

Część nr 5 – Ujawnienie obecności krwi ludzkiej w śladach 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: BIONOVO Aneta Ludwig,                  

ul. Rataja 30, 59-220 Legnica, cena brutto oferty 2 851,20 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawca,   

 



3)  nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 

Część nr 6 – Odczynniki laboratoryjne do ujawniania śladów linii papilarnych – nie wpłynęła 

żadna oferta 

Część nr 8 –Odczynniki chemiczne 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ALCHEM GRUPA Sp z o.o. , 

 ul. Pierwszej Brygady 35 (pok. 611), 73-110 Stargard Szczeciński , cena brutto oferty 676,59 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawca,   

3)  nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 

Część nr 9 – Wzorzec Lakrymatora 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ALCHEM GRUPA Sp z o.o. ,  

ul. Pierwszej Brygady 35 (pok. 611), 73-110 Stargard Szczeciński , cena brutto oferty 832,88 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawca,   

3)  nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 

Część nr 10 –Wzorce alkoholu etylowego  

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę LGC Standards Sp. z o.o., ul. M. 

Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, cena brutto oferty  12 398,40 zł, 
gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów, 

2) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium 

100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

7 LGC Standards Sp. z o.o.,  

ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki 

100,00 

 

  3)   na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) odrzucono ofertę Wykonawcy TUSNOVICS INSTRUMENTS  

Sp. z o.o., 31-231 Kraków, ul. Bociania 4A/49A,  gdyż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  Zamawiający żądał by w każdej pozycji formularza 

asortymentowo-cenowego w opakowaniach był 10 ampułek o pojemności 1,2 ml natomiast 

Wykonawca zaoferował opakowania po 5 ampułek o pojemności  1 ml, 

   4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy 

Część nr 11 – Odczynniki i materiały do analizy jakościowej - nie wpłynęła żadna oferta 

Część nr 12 –Wzorce środków odurzających i psychotropowych 

1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: LGC Standards Sp. z o.o. 

ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki, cena brutto oferty  25 580,31  zł, gdyż 

uzyskała najwyższą ilość punktów, 

2 następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium 

100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

7 LGC Standards Sp. z o.o. 

ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki 

100,00 

 

9 TUSNOVICS INSTRUMENTS Sp. z o.o.  

ul. Bociania 4A/49A, 31-231 Kraków 

86,00 

 

3) nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 



 

Część nr 13 –Odczynniki chemiczne do klasycznej analizy chemicznej 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: ALCHEM GRUPA Sp z o.o., 

 ul. Pierwszej Brygady 35 (pok. 611), 73-110 Stargard Szczeciński , cena brutto oferty 9 103,69 zł , 

gdyż uzyskała najwyższą ilość punktów, 

2) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium 

100% cena: 

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

12 ALCHEM GRUPA Sp z o.o.  

ul. Pierwszej Brygady 35 (pok. 611), 73-110 Stargard Szczeciński 

100,00 

 

11 DagChem Dagmara Pilczuk, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard 

Szczeciński 

73,00 

  3) nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy 

Część nr 14 –Pakiety do pobierania krwi 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:, LE GRAF Leszek Kaftański,  

ul. Asnyk 9, 05-410 Michalin – Józefów, cena brutto oferty  14 900,00 zł, gdyż uzyskała najwyższą 

ilość punktów, 

2) następujący Wykonawcy złożyli oferty oraz następująco przedstawia się streszczenie oceny  

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w zakresie kryterium 

100% cena:  

Nr oferty Wykonawca Liczba punktów 

4 LE GRAF Leszek Kaftański,   

ul. Asnyk 9, 05-410 Michalin - Józefów 

100,00 

6 Stanimex Sp. jawna S. Staniszewski, M. Staniszewski 

ul. Małopolska 3, 20-724 Lublin 

95,27 

  3) nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy 

Część nr 15 –Pakiety kryminalistyczne do pobierania materiałów DNA 
1)  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Stanimex Sp. jawna S. Staniszewski, 

M. Staniszewski, ul. Małopolska 3, 20-724 Lublin, cena brutto oferty  51 408,00 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawca,  

3) nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 

Część nr 16 – Odczynniki NARKO-2 
1) wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: TRANSFARM Sp. z o.o.  

ul. Kanarkowa 20B, 02-818 Warszawa, cena brutto oferty 32 742,60 zł, 

2)  ofertę złożył tylko jeden Wykonawca,   

3)  nie  odrzucono żadnej oferty, 

4)  nie wykluczono żadnego  Wykonawcy,  

5) umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym  

w art. 94  ust. 2  pkt 3) lit. a) ww. ustawy. 

 

 

 

 

 

 

Wyk. K.O.  


