
         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/12/2022 

 

Warszawa, dnia 24.08.2022 r. 

 

Zamawiający: 

Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych  

Polskiej Akademii Nauk 

ul. Bedrzycha Smetany 2 

00-783 Warszawa 

 

Wszyscy wykonawcy biorący 

udział w postępowaniu 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/12/2022 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: 

„ustawa Pzp”), Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sprzedaż i 

dostarczenie specjalistycznych mieszanin związków chemicznych i ich roztworów (odczynniki) – postępowanie 

1”, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Część I: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 1 

ABO SP. z o.o.  

ul. J. Chociszewskiego 4 

80-376 Gdańsk 

Uzasadnienie wyboru: 

Jedyna oferta w danej części postępowania. Oferta spełnia warunki SWZ.  

 

Część II: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 2 

PROSPECTA Sp. z o.o. 

ul. Barbórki 8 

04-511 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji warunków 

zamówienia i otrzymała największą ilość punktów. 

 

Część III: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 3 



         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/12/2022 

 

Działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy pzp Zamawiający informuje o unieważnieniu danej części 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Uzasadnienie: 

Nie złożono żadnej oferty w danej części postępowania. 

 

Część IV: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 4 

EURx Sp. z o.o.  

ul. Przyrodników 3 

80-297 Gdańsk 

Uzasadnienie wyboru: 

Jedyna oferta w danej części postępowania. Oferta spełnia warunki SWZ.  

 

Część V: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 5 

Lab-JOT Ltd. Sp. Z o.o. Sp.k.  

Aleje Jerozolimskie 214 

02-486 Warszawa 

Uzasadnienie wyboru: 

Jedyna oferta w danej części postępowania. Oferta spełnia warunki SWZ.  

 

Część VI: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 6 

Część VII: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 7 

Część VIII: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 8 

Promega GmbH 

Gutenbergring 10 

69190 Walldorf, Niemcy 

Uzasadnienie wyboru: 

Jedyna oferta w danych częściach postępowania. Oferta spełnia warunki SWZ.  

 

Część IX: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 9 

QIAGEN Polska Sp. z o.o. 

ul. Powstańców Śląskich 95 

53-332 Wrocław 

Uzasadnienie wyboru: 

Jedyna oferta w danej części postępowania. Oferta spełnia warunki SWZ.  
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Część X:  Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 10 

Część XI: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 11 

Działając na podstawie art. 255 pkt. 1 ustawy pzp Zamawiający informuje o unieważnieniu danych części 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji. 

Uzasadnienie: 

Nie złożono żadnej oferty w danych częściach postępowania. 

 

Część XII: Sprzedaż i dostarczenie mieszanin związków chemicznych i innych roztworów – odczynniki typ 12 

eMtiM Marek Mazurkiewicz 

ul. Andrzeja Struga 85/5 

41-800 Zabrze 

Uzasadnienie wyboru: 

Jedyna oferta w danej części postępowania. Oferta spełnia warunki SWZ.  

 

 

II. Informacja o odrzuconych ofertach 

 

Biocourse.pl Sp. z o.o. 

ul. Staromiejska 6/10D 

40-013 Katowice 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 307 ust. 2 pkt ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy, do wyrażenia, 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca jednak w wyznaczonym terminie nie wyraził takiej zgody. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający, w dniu 1 sierpnia 2022 r. wezwał Wykonawcę do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą o okres 30 dni, tj. do dnia 3 września 2022 r. Zamawiający zaznaczył, że oświadczenie w 

formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, w terminie do dnia 04.08.2022 r. 

Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie stosownej zgody. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 12 

ustawy Pzp. 

 

AMX Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Anna Potrzebowska 

ul. Bułgarska 12A 

93-362 Łódź 
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Uzasadnienie prawne: 

Działając w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający wezwał wykonawcę do złożenia podpisanych 

przedmiotowych środków dowodowych, wskazanych w Rozdziale IV ust. 4 pkt 1) lit. C) SWZ. 

Wykonawca jednak w wyznaczonym terminie nie złożył odpowiednich dokumentów. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający, w dniu 20 lipca 2022 r. wezwał Wykonawcę do złożenia podpisanych przedmiotowych 

środków dowodowych, wskazanych w Rozdziale IV ust. 4 pkt 1) lit. C) SWZ. Zamawiający zaznaczył, że 

przedmiotowe dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.07.2022 

Wykonawca nie złożył w wyznaczonym terminie stosownych dokumentów. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 

lit. c) ustawy Pzp. 

 

 

Zastępca Dyrektora 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów 

i  Maszyn Molekularnych 

Radosław Jodzis 
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