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Znak sprawy DEiA-231-PN/02/2010 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

oraz informacja o odrzuceniu ofert/wykluczeniu wykonawców 

 

 1) Zamawiający: 

a) pełna nazwa zamawiającego: 

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

 

b) REGON:  000586862  

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

66-400 , Gorzów Wlkp. , lubuskie ,       

d) ulica, nr domu, nr lokalu: 

Mickiewicza , 12 , B  

e) internet: http://  www.wsse.gorzow.pl  e-mail: wsse @ wsse.gorzow.pl  

tel. 095 7226057  faks 095 7224652 
 

 

 2) Postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego na: 

 

dostawa odczynników laboratoryjnych/chemicznych dla 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie 

Wlkp. 

 

 

 

 

 3) Wartość łączna 
zamówienia przyjęta 
przy wszczęciu 
postępowania     

 
73748,00 zł netto, co stanowi równowartość  19210,21 euro  
(w tym pakiet A – 12048,00 zł, pakiet B – 2912,00 zł. pakiet C – 
58788,00 zł.) 

 

 

 

 4) Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP na Portalu Urzędu Zamówień  

Publicznych pod numerem:  88469 data zamieszczenia: 19.04.2010 

oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr: 119202 z dnia 29.04.2010 

 

              Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego 

 z wolnej ręki   negocjacji z zachowaniem konkurencji zapytania o cenę 

    

 

 5)   dopuszczono składanie ofert częściowych; liczba zadań wynosi 3   
 

 

 6) Oznaczenie oferty częściowej: Pakiet A, Pakiet B, Pakiet C.  
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  7) Dane o ofertach:  

a) liczba złoŜonych ofert: 

2 

  

b) liczba ofert odrzuconych i ofert nie 
rozpatrzonych z powodu wykluczenia oferenta: 

0 

 
Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy  Oznaczenie 
oferty częściowej 

Kryteria oceny Ocena        
(liczba punktów) 

1 
S.Witko  

Ul. Piłsudskiego 143 
92-332  Łódź 

Pakiet C Cena – 100% 75,94 

Numer 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy  Oznaczenie 
oferty częściowej 

Kryteria oceny Ocena        
(liczba punktów) 

2 
Alfalab Hutrownia Chemiczna Sp. z o.o. 

Ul. Św. Antoniego 24 
61-359  Poznań 

Pakiet A Cena – 100% 100,00 

Pakiet B Cena – 100% 100,00 

Pakiet C Cena – 100% 100,00 

 

  8) Powody odrzucenia ofert/wykluczenia wykonawców:    

 
      - nie dotyczy        

 

 - wybrano ofertę (9) 
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 Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 
 
      Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie suma punktów uzyskanych według poniŜszego      

      algorytmu : 

 
1. Cena zaoferowana na przedmiot niniejszego postępowania określonego w załączniku nr 3 do SIWZ  

(oddzielnie dla kaŜdego z pakietów) – 100%. Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych 
otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły: 

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie: 

• Cn  – najniŜsza cena spośród ofert nie odrzuconych,  
• Cof.b – cena oferty badanej nie odrzuconej, 

• 100  – wskaźnik stały, 
• 100% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 
  wybrano następujące oferty: 
 

Pakiet A ,B, C 
numer oferty  2 

firma (nazwa)  Alfalab Hurtownia Chemiczna  Sp. Z o.o. 
adres   ul. Św. Antoniego 24   61-359 Poznań 

Najkorzystniejsza złoŜona, waŜna oferta na dostawę przedmiotu niniejszego postępowania – w Pakietach: 

„A” wartość punktowa oferty - 100,00 

„B” wartość punktowa oferty - 100,00 

„C” wartość punktowa oferty - 100,00 

 
 

 

 

 - przetarg uniewaŜniono (9a) 

 

10) Postępowanie uniewaŜniono  - nie dotyczy 
 

 
 
Uwaga: 

Termin zawarcia umowy z Wykonawcami wyłonionymi w trybie niniejszego postępowania ustala się na 
dzień 18 maja 2010r. 
 
 
 
 
  
 


