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dotyczy:  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 Pracowni Biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie”.

   Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że  w zakresie :

Części nr 1 – odczynniki i materiały do elektroforezy kapilarnej w aparatach AB3500

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano jedyną ofertę cenową
złożoną przez Wykonawcę:

Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa 

za cenę 13 694,83 zł brutto.

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny i  porównania  złożonych ofert  zawierających  punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt wg kryterium

2 Life Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa 

Cena – 90 pkt
Termin dostawy – 10 pkt

Razem :  100,00 pkt

Część nr 2 – analiza DNA w systemach multipleksowych oraz ocena ilości DNA

1) postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku badania i oceny ofert wybrano jedyną ofertę cenową
złożoną przez Wykonawcę:

Promega GmbH 
Schildkroetstrasse 15
68199 Mannheim (Niemcy)

za cenę  80 441,00 netto *

* W związku z faktem, że oferta została złożona przez Wykonawcę zagranicznego, mającego siedzibę na terenie
Niemiec, której wybór prowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego
nabycia  towarów,  Zamawiający  na  podstawie  art.  91  ust.  3a  uPzp  w celu  oceny  takiej  oferty  doliczył  do
przedstawionej w niej ceny netto podatek od towarów i usług (VAT) , który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi  przepisami  tj.:  80 441,00 zł  + 23%VAT = 98 942,43 zł  brutto.  Jednocześnie Zamawiający
informuje, że posiada VAT 5-UE tj. potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE.

Następująco  przedstawia  się  streszczenie  oceny i  porównania  złożonych ofert  zawierających  punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba pkt wg kryterium

1 Promega GmbH 
Schildkroetstrasse 15
68199 Mannheim (Niemcy)

Cena – 90 pkt
Termin dostawy – 10 pkt

Razem :  100,00 pkt
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