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BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 

ul. Oleska 48, 45-052 Opole 
tel. +48 77 452 70 61-64 
zamowienia@uni.opole.pl 

www.zamowienia.uni.opole.pl  

 

Sygnatura postępowania: D/54/2022                                                                       Opole, 02.11.2022 r.  

Numer sprawy: 43500.2720.43.2022                 

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia  

publicznego 

 

Dotyczy zamówienia klasycznego, o wartości równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Zakup aparatury  

i mebli laboratoryjnych niezbędnych do realizacji agendy badawczej projektu unijnego Międzynarodowe 

Centrum Badawczo – Rozwojowe UO na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno - spożywczego - Rewitalizacja 

Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie. 

 

I. Działając na podstawie art. 260 ustawy, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie części nr 7, pn.: Zakup szafy suszarniczej – 1szt. 

 

Uzasadnienie prawne:  

Art. 255 pkt. 1 ustawy stanowi: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli  

nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.  

 

Uzasadnienie faktyczne:  

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.10.2022 r. do godz. 10:00, w niniejszym postępowaniu  

w części nr 7, nie złożono żadnej oferty.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia w części nr 7; jako w pełni uzasadnione i stanowiące obowiązek Zamawiającego, gdyż 

wypełniły się przesłanki, o których mowa w art. art. 255 pkt. 1 ustawy. 

 

II. Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu w części nr 1, nr 2, nr 3, nr 5; dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 1, pn.: Zakup chłodziarki laboratoryjnej – 7 szt., jest: 

 

Oferta nr 9, złożona przez 

Wykonawcę: 

 

Danlab Danuta Katryńska 

ul. Handlowa 6A 

15-399 Białystok 

NIP: 6852047455 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
58 548,00 59,29 

Razem: 99,29 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
48 30,00 
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Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Rozdziale I pkt. 19 Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Wybrana oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom, określonym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę 

punktów w kryterium oceny ofert określonym w SWZ. 

 

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty: 

 

Oferta nr 2, złożona przez 
Wykonawcę: 

 

MERAZET Spółka Akcyjna 

ul. J. Krauthofera 36  

60-203 Poznań 

NIP: 7770001387 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
59 822,28 58,03 

Razem: 81,78 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
NIE 0,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
38 23,75 

Oferta nr 4, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

A-Biotech 

M. Zemanek-Zboch Sp. J. 

ul. Strzegomska 260a/4  

54-432 Wrocław 

NIP: 8942939460 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
57 859,20 60,00 

Razem: 93,75 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
38 23,75 

Oferta nr 5, złożona przez 
Wykonawcę: 

 

Labsystem s.c.  

Ewa Superata, Mariusz Martini 

ul. Dobrego Pasterza 100 

 31-416 Kraków 

NIP: 945-199-82-29   

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
59 916,99 57,94 

Razem: 90,44 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
36 22,50 

Oferta nr 6, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

BitBlue  

Frost Krzysztof  

i Justyna Chomiuk sp.j. 

ul. Świętego Jana 33  

43-267 Suszec 

NIP: 638-180-91-66 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
72 324,00 48,00 

Razem: 88,00 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
48 30,00 

Oferta nr 8, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

Alchem Grupa  

SP. z o.o. 

ul. Polna 21  

87-100 Toruń 

NIP: 527-23-55-435 

 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
62 827,17 55,26 

Razem: 87,76 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
36 22,50 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 złożono także następującą ofertę:  

 

Oferta nr 10, złożona przez 
Wykonawcę: 

 

Frost Tomasz Jankowski 

ul. Dobra 9 

05-092 Łomianki 

NIP: 527-010-04-93 

 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
56 998,20 - 

Razem: - 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK - 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
36 - 
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Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w części nr 1 w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

wynikającym z art. 308 ust. 2 ustawy, tj. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 2, pn.: Zakup szafy chłodniczej – 1 szt., jest: 

 

Oferta nr 10, złożona przez 
Wykonawcę: 

 

Frost Tomasz Jankowski 

ul. Dobra 9 

05-092 Łomianki 

NIP: 527-010-04-93 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
7 503,00 60,00 

Razem: 98,42 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
36 28,42 

 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Rozdziale I pkt. 19 Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Wybrana oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom, określonym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę 

punktów w kryterium oceny ofert określonym w SWZ. 

 

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu w części nr 2 złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty: 

 

Oferta nr 2, złożona przez 
Wykonawcę: 

 

MERAZET Spółka Akcyjna 

ul. J. Krauthofera 36  

60-203 Poznań 

NIP: 7770001387 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
8 275,44 54,40 

Razem: 94,40 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
38 30,00 

Oferta nr 8, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

Alchem Grupa  

SP. z o.o. 

ul. Polna 21  

87-100 Toruń 

NIP: 527-23-55-435 

 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
7 951,95 56,61 

Razem: 95,03 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
36 28,42 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 2 złożono także następującą ofertę:  

 

Oferta nr 6, złożona przez 

Wykonawcę: 

 

BitBlue  

Frost Krzysztof  

i Justyna Chomiuk sp.j. 

ul. Świętego Jana 33  

43-267 Suszec 

NIP: 638-180-91-66 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
11 992,50 - 

Razem: - 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK - 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
24 - 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w części nr 2 w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

wynikającym z art. 308 ust. 2 ustawy, tj. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 
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NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 3, pn.: Zakup zamrażarki szufladowej – 2 szt., jest: 

 

Oferta nr 6, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

BitBlue  

Frost Krzysztof  

i Justyna Chomiuk sp.j. 

ul. Świętego Jana 33  

43-267 Suszec 

NIP: 638-180-91-66 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
11 200,38 60,00 

Razem: 
100,00 

Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  
waga 10 pkt    

TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
38 30,00 

 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Rozdziale I pkt. 19 Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Wybrana oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom, określonym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę 

punktów w kryterium oceny ofert określonym w SWZ. 

 

W przedmiotowym postępowaniu w części nr 3 nie złożono więcej ofert. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w części nr 3 w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

wynikającym z art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) ustawy. 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 5, pn.: Zakup chłodziarki laboratoryjnej - 1 szt., jest: 

 

Oferta nr 2, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

MERAZET Spółka Akcyjna 

ul. J. Krauthofera 36  

60-203 Poznań 

NIP: 7770001387 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
9 175,80 51,31 

Razem: 91,31 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
38 30,00 

 

Najkorzystniejsza oferta została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Rozdziale I pkt. 19 Specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. Wybrana oferta 

odpowiada wszystkim wymaganiom, określonym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą łączną liczbę 

punktów w kryterium oceny ofert określonym w SWZ. 

 

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu w części nr 5 złożono następujące niepodlegające odrzuceniu oferty: 

 

Oferta nr 5, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

Labsystem s.c.  

Ewa Superata, Mariusz Martini 

ul. Dobrego Pasterza 100 

 31-416 Kraków 

NIP: 945-199-82-29   

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
9 436,56 49,90 

Razem: 79,63 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
25 19,74 

Oferta nr 6, złożona przez 
Wykonawcę: 

 

BitBlue  

Frost Krzysztof  

i Justyna Chomiuk sp.j. 

ul. Świętego Jana 33  

43-267 Suszec 

NIP: 638-180-91-66 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
14 821,50 31,77 

Razem: 70,19 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
36 28,42 
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Oferta nr 8, złożona przez 

Wykonawcę: 
 

Alchem Grupa  

SP. z o.o. 

ul. Polna 21  

87-100 Toruń 

NIP: 527-23-55-435 

 

Kryterium oceny ofert Oferta 
Liczba zdobytych punktów  

w kryterium oceny ofert 

Cena złotych brutto 

waga 60 pkt 
7 847,40 60,00 

Razem: 88,95 
Dodatkowy przegląd oferowanego urządzenia  

waga 10 pkt    
TAK 10,00 

Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 

(nie mniej niż 24 i nie więcej niż 60; miesiące) waga 30 pkt   
24 18,95 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w części nr 5 w sprawie zamówienia publicznego w terminie 

wynikającym z art. 308 ust. 2 ustawy, tj. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego,  

z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

 

KANCLERZ 

 

 

mgr Zbigniew Budziszewski 

 


