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Warszawa, 24 stycznia 2022 r.  

ADZ.261.67.2021 

 

Wykonawcy – uczestnicy 

postepowania 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie 

podstawowym, którego przedmiotem jest „Sprzedaż, dostawa, instalacja oraz uruchomienie 

fabrycznie nowego aparatu do RT-PCR z termocyklerem na elementach Peltiera z blokiem 384 

dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,02 ml” (sprawa ADZ.261.67.2021).  

 

I N F O R M A C JA  O  W Y B O R Z E  O F E R T Y  N A J K O R Z Y S T N I E JS Z E J   

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jako Zamawiający, 

działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia o wynikach 

postępowania. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym 

wpłynęła jedna oferta, która została ocenione przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”). Szczegóły dotyczące złożonej oferty oraz 

wynik jej badania znajduje się poniżej: 

Numer 
oferty 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Cena oferty brutto i liczba punktów zdobytych  

w kryterium oceny ofert 

1 
Life Technologies Polska Sp. z o.o.,  

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  

173 042,82* zł  

-100,00 punktów 
 

*- po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej 

Łączna liczba punktów – 100,00 punktów 

 

Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający w wyniku dokonanego badania i oceny ofert 

złożonych w przedmiotowym postępowaniu, uwzględniając kryteria oceny,  uznał za najkorzystniejszą  

ofertę Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, która uzyskała 

największa liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert – 100,00 pkt. Cena oferty w wysokości 173 

042,82 zł brutto mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

Oferta złożona przez Wykonawcę oraz jej ocena 

 

Wybór oferty najkorzystniejszej  
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zamówienia ponieważ Zamawiający zdecydował o podwyższeniu tej kwoty do ceny oferty 

najkorzystniejszej. Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający 

podwyższył kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty 

najkorzystniejszej. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

Zgodnie z art. 239 ustawy „Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia”.  
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