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ZZ-2380-61/15 

wynik na stronę internetową/ 

tablicę ogłoszeń 
 

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne 

dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla 

Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji   

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 

1146 i 1232) zwanej dalej uPzp Zamawiający zawiadamia, że rozstrzygnął przedmiotowe 

postępowanie: 

 

Część nr 1 - Odczynniki i materiały do elektroforezy kapilarnej w aparatach AB 3500 

1)  wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę Life Technologies Polska  

Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszaw, cena brutto oferty 10 947,00 zł 

  - cena brutto 10 947,00 zł, 

- termin dostawy –15 dni; 

2) oferta uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów w zakresie kryterium: 

90% - cena,  

10% - termin dostawy 

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

i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom: 

Nr 

oferty 

 

Wykonawcy 

Liczba 

punktów w 

zakresie 

90% cena 

Liczba punktów 

w zakresie 10% 

termin dostawy 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 Life Technologies Polska Sp. z o.o.,  

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa 
 

90,00 

 

10,00 

 

100,00 

 

Część nr 2 - Zestaw do oczyszczania DNA - Zamawiający, na podstawie art. 5a ust. 4 uPzp  

informuje, o nieudzieleniu zamówienia w związku z unieważnieniem postępowania na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) uPzp, gdyż nie złożono żądnej oferty, 

 

Część nr 3 - Odczynniki chemiczne do ujawniania śladów na podłożach - Zamawiający, na 

podstawie art. 5a ust. 4 uPzp  informuje, o nieudzieleniu zamówienia w związku  

z unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) uPzp, gdyż nie złożono 

żądnej oferty, 

 

Część nr 4 - Odczynniki daktyloskopijne  - Zamawiający, na podstawie art. 5a ust. 4 uPzp  

informuje, o nieudzieleniu zamówienia w związku z unieważnieniem postępowania na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) uPzp, gdyż nie złożono żądnej oferty. 

 

 

 

 

Wyk. K.O. 


