
Szczecin, dnia 16.05.2018 r.

ZZ-2380-46/18

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 2017 r. poz. 1579

ze  zm.),  zwanej  dalej  „uPzp”  na  sukcesywne  dostawy  odczynników  i  materiałów

dla  Laboratorium  Kryminalistycznego  KWP  w  Szczecinie  oraz  jednostek  Policji

województwa zachodniopomorskiego

  Zamawiający  informuje  o  zwiększeniu  kwoty  jaką  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie

przedmiotowego zamówienia w części I do wysokości 13 664,07 zł brutto oraz w części III do wysokości

3 110,67 zł brutto, tj. do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty.

   Ponadto na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

część I – Odczynniki chemiczne do ujawniania linii papilarnych  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

za łączną cenę brutto 13 664,07 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  jest  jedyną  złożoną  w  ww.  części,  nie  podlega  odrzuceniu

i uzyskała maksymalną ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):



L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 12 STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

część II – Odczynniki chemiczne do ujawniania linii papilarnych 2  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

za łączną cenę brutto 1 180,80 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  jest  jedyną  złożoną  w  ww.  części,  nie  podlega  odrzuceniu

i uzyskała maksymalną ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 12 STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

część III – Odczynniki chemiczne w postaci roztworu do ujawniania linii papilarnych  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:



STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

za łączną cenę brutto 3 110,67 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  jest  jedyną  złożoną  w  ww.  części,  nie  podlega  odrzuceniu

i uzyskała maksymalną ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 12 STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

część V – Włókna do badań materiałów i pozostałości wybuchowych oraz przeciwpożarowych  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

za łączną cenę brutto 6 463,86 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą



na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 9 SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.

ul. Szelągowska 30

61-626 Poznań

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :   100,00

2 13 ALCHEM GRUPA Sp z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

Cena brutto oferty (C) – 57,46; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :   97,46

3 4 ANCHEM Sp. z o.o. sp. k.

ul. Międzyborska 23

04-041 Warszawa

Cena brutto oferty (C) – 53,90; 

Termin dostawy (D) – 20,00;

Razem :  73,90

4 12 STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

Cena brutto oferty (C) – 41,67; 

Termin dostawy (D) – 13,33;

Razem :   55,00

część IX A – Pakiety do pobierania krwi  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Handlowo-Usługowe PROMOTOR s.c. 

Wojciech Puzdrowski & Agata Puzdrowska

ul. L. Staffa 38 

82-300 Elbląg

za łączną cenę brutto 20 550,00 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 



1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 10 Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Handlowo-

Usługowe PROMOTOR s.c. 

Wojciech Puzdrowski & Agata Puzdrowska

ul. L. Staffa 38 , 82-300 Elbląg

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 12 STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3, 20-724 Lublin

Cena brutto oferty (C) – 52,49; 

Termin dostawy (D) – 36,00;

Razem :   88,49

część IX B - Pakiet do pobierania materiału genetycznego, wymazów z jamy ustnej  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

CRIMAT Sp. z o.o.

Tomaszowice Kolonia 24

21-008 Tomaszowice

za łączną cenę brutto 48 000,00 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 11 CRIMAT Sp. z o.o.

Tomaszowice Kolonia 24

21-008 Tomaszowice

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00



2 6 MS Ekspert Sp. z o.o.

ul. Piekarnicza 5

80-126 Gdańsk

Cena brutto oferty (C) – 58,82; 

Termin dostawy (D) – 16,00;

Razem :   74,82

3 10 Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Handlowo-

Usługowe PROMOTOR s.c. 

Wojciech Puzdrowski & Agata Puzdrowska

ul. L. Staffa 38 

82-300 Elbląg

Cena brutto oferty (C) – 52,02; 

Termin dostawy (D) – 5,71;

Razem :    57,73

część XI – Zestaw do kolumienkowej izolacji DNA metodą absorpcji-elucji NucleoSpin® Tissue  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

AQUA LAB 

A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

za łączną cenę brutto 14 391,00 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 3 AQUA LAB 

A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 8 BIONOVO Aneta Ludwig

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

Cena brutto oferty (C) – 49,79; 

Termin dostawy (D) – 30,77;

Razem :   80,56



część XIII – Materiały i odczynniki do elektroforezy kapilarnej przy użyciu aparatu AB 3500 Genetic

Analyzer  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Life Technologies Polska

Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa 

za łączną cenę brutto 24 406,63 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  jest  jedyną  złożoną  w  ww.  części,  nie  podlega  odrzuceniu

i uzyskała maksymalną ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 5 Life Technologies Polska

Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa 

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

część XIV – Papierki testowe do ujawniania kwaśnej fosfatazy  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

ALCHEM GRUPA Sp z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

za łączną cenę brutto 4 841,28 zł .



Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 13 ALCHEM GRUPA Sp z o.o.

ul. Polna 21

87-100 Toruń

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 3 AQUA LAB 

A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j.

ul. Zabłocka 10

03-194 Warszawa

Cena brutto oferty (C) – 43,73; 

Termin dostawy (D) – 13,33;

Razem :   57,06

3 8 BIONOVO Aneta Ludwig

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

Cena brutto oferty (C) – 41,09; 

Termin dostawy (D) – 21,54;

Razem :   62,63

4 12 STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

Cena brutto oferty (C) – 41,00; 

Termin dostawy (D) – 15,56;

Razem :   56,56

część XV  – Testy immunochromatograficzne do wykrywania antygenu prostaty (PSA)  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

BIONOVO Aneta Ludwig

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

za łączną cenę brutto 658,05 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą



ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):

L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 8 BIONOVO Aneta Ludwig

ul. Nowodworska 7

59-220 Legnica

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 12 STANIMEX Sp. J.

S. Staniszewski, M. Staniszewski

ul. Małopolska 3

20-724 Lublin

Cena brutto oferty (C) – 47,21; 

Termin dostawy (D) – 35,59;

Razem :   82,80

część XVI – Testy immunochromatograficzne do wykrywania nasienia ludzkiego i śliny ludzkiej  

1.1) rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na ww. część (art. 92 ust. 1 pkt 1

uPzp) złożonej przez Wykonawcę:

Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o.

Dąbrówka, ul. Mazowiecka 15

05-430 Celestynów

za łączną cenę brutto 2 214,00 zł .

Uzasadnienie  faktyczne:  Wybrana  oferta  nie  podlega  odrzuceniu  i  spośród  wszystkich  ofert  uzyskała

w ww. części największą ilość punktów w łącznej ich ocenie. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą

ofertę  na ww. część wykazał, iż oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia oraz wykazał brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Uzasadnienie prawne:  Stosownie do art.  91 ust.  1 uPzp Zamawiający, wybrał ofertę najkorzystniejszą

na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oferta została najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdz. XIII SIWZ. 

1.2) nazwach albo imionach i nazwiskach, siedzibach albo miejscach zamieszkania i adresach, jeżeli są

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację (art. 92 ust. 1 pkt 1 uPzp):



L.p. Nr

oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wyko-

nawcy

Liczba pkt wg kryterium

1 2 Zakład Genetyki Sądowej Sp. z o.o.

Dąbrówka, ul. Mazowiecka 15

05-430 Celestynów

Cena brutto oferty (C) – 60,00; 

Termin dostawy (D) – 40,00;

Razem :  100,00

2 8 BIONOVO Aneta Ludwig

ul. Nowodworska 7, 

59-220 Legnica

Cena brutto oferty (C) – 51,92; 

Termin dostawy (D) – 21,54;

Razem :   73,46

1.3)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww. części (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

1.4) nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Zamawiający  nie  stosuje  dynamicznego  systemu  zakupów  dla  ww.  części,  ponieważ  nie  przewiduje

udzielenia zamówienia w trybie dwustopniowym określonym w art. 102 uPzp.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.


