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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, 03.11.2022 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. 

 

W nawiązaniu do pisma Zamawiającego z dnia 02.11.2022 r. w zakresie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w odniesieniu do części nr 3, pn.: Zakup zamrażarki szufladowej – 2 szt. Zamawiający informuje, iż w jego 

treści wystąpiła omyłka pisarska polegająca na wskazaniu błędnej nazwy Wykonawcy, który złożył 

najkorzystniejszą ofertę. Uwzględniając powyższe Zamawiający dokonuje korekty w zakresie omyłkowych treści 

ww. pisma. 

 

Zamawiający dokonuje korekty z treści błędnej: 

 

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 

 

na treść prawidłową: 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 3, pn.: Zakup zamrażarki szufladowej – 2 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 
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 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty dot. części nr 3 wskazane 

w treści pisma z dnia 02.11.2022 r. pozostaje bez zmian. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż oferta Wykonawcy MERAZET Spółka Akcyjna, ul. J. Krauthofera 36, 60-203 

Poznań, NIP: 7770001387, jest jedyną ofertą złożoną w zakresie części nr 3, stąd termin zawarcia umowy  

z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wskazany w treści pisma z dnia 03.11.2022 r. 

pozostaje bez zmian, tj. w terminie wynikającym z art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) ustawy. 

 

 

KANCLERZ 

 

 

mgr Zbigniew Budziszewski 

 


