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 Przedmiot zamówienia: „Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Chemii WIW w Opolu.”  
 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 
 

Termin otwarcia ofert: 10.05.2022 r. godz. 10:30 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę złotych brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć: dla części nr 1 kwotę 12 371,00 zł brutto; dla części nr 2 kwotę 20 396,00 zł brutto;  

dla części nr 3 kwotę 4 700,00 zł brutto. 

 

Nr 

oferty 

Nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz siedziby 

lub miejsca prowadzonej 

działalności gospodarczej 

albo miejsca zamieszkania 

Wykonawców, których 

oferty zostały otwarte 

KRYTERIA 

Część nr 1: Sukcesywny 

zakup materiałów 

laboratoryjnych na 

potrzeby Pracowni 

Chemii. 

Część nr 2: Sukcesywny 

zakup odczynników na 

potrzeby Pracowni 

Chemii. 

Część nr 3: Sukcesywny 

zakup odczynników - 

materiałów 

referencyjnych - na 

potrzeby Pracowni 

Chemii. 

1. 

Odczynniki Sp. z o.o. 
Sp.K. 

Kościuszki 227,  
40-600 Katowice 

Cena 

złotych brutto 
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów) 

9 343,68 zł 23 330,70 zł  

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 1 

liczba dni roboczych 
(waga czterdzieści [ 40,00 ] punktów) 

Do 5 dni Do 7 dni  

2. 
WITKO Sp. z o.o. 
Piłsudskiego 143,  

92-332 Łodź 

Cena 

złotych brutto 
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów) 

11 933,46 zł   

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 2 

liczba dni roboczych 
(waga czterdzieści [ 40,00 ] punktów) 

Do 14 dni   

3. 
LGC Standards Sp. z o.o. 
Ogrodowa 27/29 Kiełpin, 

05-092 Łomianki 

Cena 

złotych brutto 
(waga sześćdziesiąt [ 60,00 ] punktów) 

  3 905,25 zł 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 3 

liczba dni roboczych 
(waga czterdzieści [ 40,00 ] punktów) 

  Do 15 dni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1  Wykonawca zobowiązany jest wskazać Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia  nie krótszy niż trzy [ 3 ] dni robocze i nie dłuższy niż: czternaście  [ 14 ] dni roboczych – dla części nr 1 i nr 2 oraz dwadzieścia pięć [ 25 ] dni roboczych – dla części nr 3, od zgłoszenia każdego 

zamówienia. 
2  Wykonawca zobowiązany jest wskazać Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia  nie krótszy niż trzy [ 3 ] dni robocze i nie dłuższy niż: czternaście  [ 14 ] dni roboczych – dla części nr 1 i nr 2 oraz dwadzieścia pięć [ 25 ] dni roboczych – dla części nr 3, od zgłoszenia każdego 

zamówienia. 
3  Wykonawca zobowiązany jest wskazać Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia  nie krótszy niż trzy [ 3 ] dni robocze i nie dłuższy niż: czternaście  [ 14 ] dni roboczych – dla części nr 1 i nr 2 oraz dwadzieścia pięć [ 25 ] dni roboczych – dla części nr 3, od zgłoszenia każdego 

zamówienia. 


