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ZZ-2380-42/2016
Informacja na stronę internetową i na tablicę ogłoszeń

dot.  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego na  podst.  art.  39  i  nast.  ustawy Prawo
zamówień publicznych   (t.j. DZ. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej „uPzp” na sukcesywne dostawy materiałów i
odczynników dla laboratoriów kryminalistycznych jednostek Policji do wykonywania badań DNA

Część 1    Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15/16 loci STR i locus Amelogeniny wraz ze

standardem wielkości do aparatu ABI 3130XL Genetic Analyzer.

1. Na mocy art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający zawiadamia, że postępowanie zostało  rozstrzygnięte. W wyniku
badania i oceny ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową złożoną przez  Wykonawcę:

Promega GmbH
Schildkroetstrasse 15

68199 Mannheim
Niemcy

za cenę : za zamówienie podstawowe – 715.652,00 zł netto, za prawo opcji – 208.243,00 zł netto, łączna cena 
ofertowa – 923.895,00 zł netto,
czas amplifikacji – 50 minut/16,17 ESI Fast minut
maksymalna długość amplikonów –  383 bp POWER PLEX 16 ESI Fast/466 bp POWER PLEX 17 ESI FAST
termin dostawy 28 dni.
2.  Następujący Wykonawcy złożyli  oferty oraz  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
Punktacja

 3

Promega GmbH
Schildkroetstrasse 15
68199 Mannheim
niemcy
faks 48 22 53 10 669
e-
mail:custserv@promega.com

Punkty pozycja 1:
łączna cena – 70 pkt
czas amplifikacji – 10 pkt.
maksymalna długość amplikonów – 9,71 pkt.
termin dostawy – 1,79 pkt.
Średnia procentowa dla poz. 1) 48800 szt=100%,  44600 szt = 91,39%
Łączna wartość punktów     91,50 pkt.  x 91,39 % = 83,62 pkt.

                Punkty pozycja 2: 
łączna cena – 70 kpkt.
czas amplifikacji – 10 pkt.
długość amplikonów – 9,44 pkt.
termin dostawy – 1,79 pkt.
Średnia procentowa dla poz. 2) 48800=100%. 4200= 8,61%
Łączna wartość punktów  91,23 pkt. x 8,61%= 7,85 pkt.

Oferta uzyskała 91,47 pkt.

13 Life Technologies Polska Sp. 
z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
faks 22 485 39 83
e-mail: 
plorders@thermofisher.com

Punkty pozycja 1:
łączna cena –  59,25
czas amplifikacji –  4,24
maksymalna długość amplikonów –  10
termin dostawy –  .10
Średnia procentowa dla poz. 1) 48800 szt=100%,  44600 szt = 91,39%
Łączna wartość punktów     83,49 pkt.  x 91,39 % = 76,30 pkt.

                Punkty pozycja 2: 
łączna cena – 58,62 kpkt.
czas amplifikacji – 4,24 pkt.
długość amplikonów – 10 pkt.



termin dostawy – 10 pkt.
Średnia procentowa dla poz. 2) 48800=100%. 4200= 8,61%
Łączna wartość punktów  82,86 pkt. x 8,61%= 7,13 pkt.

Oferta uzyskała 83,43 pkt.

17

Alab - Gen Sp. Z o.o.
ul. Kątna 17
00-703 Warszawa
faks 22 349 60 33
e-mail:giagen@alab.com.pl

Punkty pozycja 1:
łączna cena – 64,85 pkt
czas amplifikacji – 8,33 pkt.
maksymalna długość amplikonów – 8,40 pkt.
termin dostawy – 8,33 pkt.
Średnia procentowa dla poz. 1) 48800 szt=100%,  44600 szt = 91,39%
Łączna wartość punktów     89,91 pkt.  x 91,39 % = 82,17 pkt.

                Punkty pozycja 2: 
łączna cena – 64,85 kpkt.
czas amplifikacji – 8,33 pkt.
długość amplikonów – 9,93 pkt.
termin dostawy – 8,33 pkt.
Średnia procentowa dla poz. 2) 48800=100%. 4200= 8,61%
Łączna wartość punktów  91,44 pkt. x 8,61%= 7,87 pkt.

Oferta uzyskała 90,04  pkt.
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