
         
      

 
 

 
 

 
Postępowanie przetargowe nr IMOL/ZP/16/2021 

 

 

Warszawa, dnia 22.12.2021 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/16/2021 – CZĘŚĆ VII 

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT I ODRZUCENIU OFERT 

 

I. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert 

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

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie 

art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: 

➢ Część VII: VWR International Sp. z o.o. 

 

Uzasadnienie wyboru 

 

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

zamówienia i otrzymała największą ilość punktów. 

W postępowaniu zostały złożone oferty zgodnie z poniższym zestawieniem, które zawiera streszczenie oceny 

i porównania złożonych ofert: 

Nr oferty Firma i adres Wykonawcy Cena 

Termin 

płatności 

faktury 

Uśredniony 

termin 

dostawy  

Uśredniony 

dodatkowy 

okres 

gwarancji  

Sumaryczna 

ilość punktów 

CZĘŚĆ VII 

2 
VWR International Sp. z o.o. 

ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk 

22 608,63 zł 

[60 pkt] 

Brak danych 

[0 pkt] 

10 dni 

[10 pkt] 

12 m-cy 

[10 pkt] 
80,00 pkt 

4 
IKA Poland Sp. z o.o. 

ul. Poleczki 35,02-822 Warszawa 

Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 3 w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

oferta podlega odrzuceniu   

5 
WITKO Sp. z o.o. 

al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź 
Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy Pzp oferta podlega odrzuceniu 
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II. Informacja o odrzuceniu ofert 

 

1. Uzasadnienie odrzucenia oferty do części VII – IKA Poland Sp. z o.o. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna 

z przepisami ustawy w związku z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający 

odrzuca ofertę, jeżeli nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami 

technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Zamawiający w pkt 3 ppkt 1 rozdziału III SWZ wskazał, że w celu przygotowania oferty należy wypełnić 

formularz ofertowy oraz formularz cenowy, które stanowią Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2a 

do niniejszej SWZ. Ponadto, oferta (wraz z załącznikami) nie opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym jest nieważna i podlegać będzie odrzuceniu 

na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, w związku z art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (pkt 2 ppkt 2 rozdziału III 

SWZ). 

 

Wykonawca w dniu 22.11.2021 r. złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu na platformie 

Zamawiającego. Zamawiający zbadał ofertę pod kątem prawidłowości podpisów. Niestety formularz 

cenowy nie został podpisany, co potwierdzają wyniki weryfikacji podpisu z kilku programów. Pozostałe 

pliki, tj. formularz ofertowy (Załącznik 2 do SWZ), opisy techniczne, pełnomocnictwo, oświadczenie 

(Załącznik 4 do SWZ) zostały prawidłowo podpisane. 

 

Mając na uwadze powyższe, oraz biorąc pod uwagę zapisy SWZ, brak podpisu formularza cenowego 

stanowiącego część oferty, powoduje konieczność odrzucenia oferty Wykonawcy. Tym samym, 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 226 ust. 1 

pkt 6 ustawy Pzp. 

 

 

2. Uzasadnienie odrzucenia oferty do części VII – WITKO Sp. z o.o. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została 

złożona przez wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka 

dowodowego. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 

Zamawiający, w dniu 2 grudnia 2021 r. wezwał Wykonawcę do uzupełnienia przedmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających następujące parametry aparatury: 

• Moc silnika min. 9W; 

• Szybkość nagrzewania 1 l wody nie mniejsza niż 6,5 K/min;  
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Wykonawca nie przesłał stosowanej dokumentacji w terminie wskazanym przez Wykonawcę, czyli 

do dnia 7 grudnia 2021.  

Wobec powyższego, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c 

ustawy Pzp. 

 

 

Dyrektor 

Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów 

i  Maszyn Molekularnych 

Prof. dr hab. Agnieszka Chacińska 
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