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 Przedmiot zamówienia: „Sukcesywny zakup odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu”  
 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT 
 

Termin otwarcia ofert: 11.05.2022 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 3 664,00 zł brutto; dla części nr 2 kwotę 9 300,00 zł brutto;  

dla części nr 3 kwotę 679,60 zł brutto; dla części nr 4 kwotę 3 000,00 zł brutto; dla części nr 5 kwotę 1 030,00 zł brutto; dla części nr 6 kwotę 1 010,00 zł brutto;  

dla części nr 7 kwotę 4 400,00 zł brutto; dla części nr 8 kwotę 7 000,00 zł brutto; dla części nr 9 kwotę 2 320,00 zł brutto; dla części nr 10 kwotę 1 650,00 zł brutto;  

dla części nr 11 kwotę 4 000,00 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 

odczynników – krążki 

antybiotykogramowe – 

na potrzeby Pracowni 

Patologii 

Część nr 2:  

Sukcesywny zakup 

odczynników – testy 

biochemiczne – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 3: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – testy 

biochemiczne, 

odczynnik Kovacs'a – 

na potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 4: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

probówki, głaszczki, 

ezy, końcówki, 

pipety, szkiełka – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 5: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

szkiełka, wymazówki – 

na potrzeby Pracowni 

Patologii. 

1. 

Idalia Ludwikowscy Sp. J. 

ul. Marii Fołtyn 10 

26-615 Radom 

Cena 

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

     

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 1 

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

     

2. 

Alpinus Chemia Sp. z o.o. 

ul. Garbary 5 

86-050 Solec Kujawski 

Cena 

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

     

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 2 

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

     

3. 

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Polska 114 

60-401 Poznań 

Cena 

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

2 529,05 zł     

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 3 

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

Do 7 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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 

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 6: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

końcówki do pipet – 

na potrzeby 

Pracowni Patologii 

Część nr 7:  

Sukcesywny zakup 

odczynników – testy, 

trypsyna, surowica, 

koniugat – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 8: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – 

ATCC – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 9: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – 

osocze, pożywki, 

testy – na potrzeby 

Pracowni Patologii. 

Część nr 10: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

spirytus, preparat 

do mycia  

i dezynfekcji – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 11: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – 

alkohol, barwniki 

– na potrzeby 

Pracowni 

Patologii. 

1. 

Idalia Ludwikowscy Sp. J. 

ul. Marii Fołtyn 10 

26-615 Radom 

Cena 

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

    1 483,20 zł 

 

4 686,30 zł 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 1 

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

    Do 3 dni 

 

Do 7 dni 

2. 

Alpinus Chemia Sp. z o.o. 

ul. Garbary 5 

86-050 Solec Kujawski 

Cena 

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

    1 641,90 zł 

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 2 

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

    Do 3 dni  

 

3. 

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Polska 114 

60-401 Poznań 

Cena 

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

     

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 3 

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

odczynników – krążki 

antybiotykogramowe – 

na potrzeby Pracowni 

Patologii 

Część nr 2:  

Sukcesywny zakup 

odczynników – testy 

biochemiczne – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 3: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – testy 

biochemiczne, 

odczynnik Kovacs'a – 

na potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 4: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

probówki, głaszczki, 

ezy, końcówki, 

pipety, szkiełka – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 5: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

szkiełka, wymazówki – 

na potrzeby Pracowni 

Patologii. 

4. 

LGC Standars Sp. z o.o. 

ul. Ogrodowa 27/29 

05-092 Kiełpin 

Cena 

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

     

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 1 

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

     

5. 

bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

ul. Gen. Józefa Zajączka 9 

01-518 Warszawa 

Cena 

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

 9 234,58 zł 606,69 zł   

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 2 

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

 Do 10 dni Do 10 dni   

6. 

Mar-Four Marian Siekierski 

ul. Srebrzyńska 5/7 

95-050 Konstantynów Łódzki 

Cena 

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

   2 381,14 zł 565,16 zł 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 3 

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

   Do 3 dni Do 3 dni 

7. 

LAB PATH EXPERTS 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

27b/33 

62-028 Koziegłowy 

Cena 

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

    723,60 zł 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 4 

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

    Do 3 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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
4  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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 
4  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 od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 11 oraz nie dłuższy niż czterdzieści [ 40 ] dni roboczych – dla części nr 8. 

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 6: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

końcówki do pipet – 

na potrzeby 

Pracowni Patologii 

Część nr 7:  

Sukcesywny zakup 

odczynników – testy, 

trypsyna, surowica, 

koniugat – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 8: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – 

ATCC – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 9: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – 

osocze, pożywki, 

testy – na potrzeby 

Pracowni Patologii. 

Część nr 10: 

Sukcesywny zakup 

materiałów 

laboratoryjnych – 

spirytus, preparat 

do mycia  

i dezynfekcji – na 

potrzeby Pracowni 

Patologii. 

Część nr 11: 

Sukcesywny zakup 

odczynników – 

alkohol, barwniki 

– na potrzeby 

Pracowni 

Patologii. 

4. 

LGC Standars Sp. z o.o. 

ul. Ogrodowa 27/29 

05-092 Kiełpin 

Cena 

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

  7 170,90 zł   

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 1 

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

  Do 40 dni   

 

5. 

bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

ul. Gen. Józefa Zajączka 9 

01-518 Warszawa 

Cena 

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

     

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 2 

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

     

 

6. 

Mar-Four Marian Siekierski 

ul. Srebrzyńska 5/7 

95-050 Konstantynów Łódzki 

Cena 

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

     

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 3 

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

     

 

7. 

LAB PATH EXPERTS 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

27b/33 

62-028 Koziegłowy 

Cena 

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

786,40 zł     

 

Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia 4 

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

Do 3 dni     

 


