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Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak   Data 

   AEZ/362/541 /2020JRK       17 kwietnia 2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  

Nr AEZ/S-028/2020 

ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych,  

na stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej  

w zakresie dostaw objętych Pakietem 1, 5, 6 i 7 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.), zwanej dalej „ustawą”, Warszawski Uniwersytet 

Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, Zamawiający  w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego znak: AEZ/S-028/2020 pn. Dostawa sprzętu laboratoryjnego na 

potrzeby jednostek organizacyjnych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w podziale na 

pakiety, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu: 

 

I. w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 1:    

- Łaźnia wodna  – 1 szt. 
 

1) Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 
 

DANLAB 

Danuta Katryńska 

Ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

 

Cena oferty brutto wynosi: 2 669,10 zł  

 (słownie złotych: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć, 10/100)w 

 Uzasadnienie wyboru: 

 Oferta spełnia wymagania SIWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert 

 określonych w SIWZ, tj. Cena - 90%, Gwarancja 10%. 

 

2) Oferta została złożona przez Wykonawcę: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

7 
DANLAB Danuta Katryńska 

Ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

 

3) Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 
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Numer 

oferty 

Liczba punktów  

w kryterium „Cena”  

(maks. 90 pkt) 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Gwarancja”  

(maks. 10 pkt) 

Razem liczba  

punktów 

7 90 10 100,00 

 

4) Wykonawcy wykluczeni z postępowania przetargowego:  nie dotyczy. 

5) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy  

6) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym 

w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 t.j.). 

 

 

II. w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 5:    

- Wstrząsarka niskoobrotowa– 1 szt. 

1) Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 

 

 TH.GEYER Polska Sp. z o.o. 

Ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa 

 

 Cena oferty brutto wynosi: 1 757,67 zł  

 (słownie złotych: tysiąc siedemset pięćdziesiąt siedem, 67/100) 

 Uzasadnienie wyboru: 

 Oferta spełnia wymagania SIWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert 

 określonych w SIWZ, tj. Cena - 90%, Gwarancja 10%. 

 

2) Oferty zostały złożone przez Wykonawców: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 

TH.GEYER Polska Sp. z o.o. 

Ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa 

 

 

3) Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 

 

Numer 

oferty 

Liczba punktów  

w kryterium „Cena”  

(maks. 90 pkt) 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Gwarancja”  

(maks. 10 pkt) 

Razem liczba  

punktów 

1 90 5 95,00 

 

4) Wykonawcy wykluczeni z postępowania przetargowego:  nie dotyczy. 

5) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy  

6) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym 

w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 t.j.). 

 

 

 



 

Strona 3 z 5 

 

III. w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 6:    

- Waga precyzyjna– 1 szt. 

1) Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 

 

 DANLAB 

Danuta Katryńska 

Ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

 

 Cena oferty brutto wynosi: 1 143,90 zł  

 (słownie złotych: tysiąc sto czterdzieści trzy, 90/100) 

 Uzasadnienie wyboru: 

 Oferta spełnia wymagania SIWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert 

 określonych w SIWZ, tj. Cena - 90%, Gwarancja 10%. 

 

2) Oferty zostały złożone przez Wykonawców: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 

TH.GEYER Polska Sp. z o.o. 

Ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa 

 

7 
DANLAB Danuta Katryńska 

Ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

9 
Chemosynteza Adam Biedrzycki 

Ul. Józefa Mackiewicza 10/26, 15-779 Białystok 

 

3) Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 

 

Numer 

oferty 

Liczba punktów  

w kryterium „Cena”  

(maks. 90 pkt) 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Gwarancja”  

(maks. 10 pkt) 

Razem liczba  

punktów 

1 88,10 0 88,10 

7 90 10 100,00 

9 69,46 5 74,46 

 

4) Wykonawcy wykluczeni z postępowania przetargowego:  nie dotyczy. 

5) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy  

6) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym 

w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 t.j.). 

 

 

IV. w zakresie dostawy objętej Pakietem nr 7:    

- Miniwirówka– 1 szt. 

1) Najkorzystniejsza oferta została złożona przez Wykonawcę: 

 

DANLAB 

Danuta Katryńska 

Ul. Handlowa 6A ,15-399 Białystok  
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Cena oferty brutto wynosi: 773,67 zł  

(słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt trzy, 67/100) 

 Uzasadnienie wyboru: 

 Oferta spełnia wymagania SIWZ oraz jest najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert 

 określonych w SIWZ, tj. Cena - 90%, Gwarancja 10%. 

 

 

2) Oferty zostały złożone przez Wykonawców: 

 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy 

1 
TH.GEYER Polska Sp. z o.o. 

Ul. Czeska 22A 03-902 Warszawa 

 

4 
SYMBIOS Sp. z o.o. 

Ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Rotmanka 

6 
MikroLAB 

Tadeusz Gągała 

Ul. Puławska 21, 20-051 Lublin 

7 
DANLAB 

Danuta Katryńska 

Ul. Handlowa 6A, 15-399 Białystok 

 

3) Punktacja przyznana ofertom według kryteriów oceny ofert i łączna punktacja: 

 

Numer 

oferty 

Liczba punktów  

w kryterium „Cena”  

(maks. 90 pkt) 

Liczba punktów  

w kryterium 

„Gwarancja”  

(maks. 10 pkt) 

Razem liczba  

punktów 

1 66,60 0 66,60 

4 42,56 5 47,56 

6 71,65 0 71,65 

7 90,00 10,00 100,00 

 

4) Wykonawcy wykluczeni z postępowania przetargowego:  nie dotyczy. 

5) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy  

6) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z terminem określonym 

w art. 94 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 t.j.). 

 

P o u c z e n i e 

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy przysługuje odwołanie od 

niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie 

ustawy, składane do Prezesa Izby w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.  
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Dokładne informacje dotyczące składania odwołań znajdują się w dziale VI ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j.).           

 

 

Z poważaniem, 

Joanna Romanowska-Kowalczyk 

Sekretarz Komisji 


