Znak sprawy: AI 261-03/MF/2013

Zamość, dn. 23.04.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W RAMACH CZEŚCI 1-6 ORAZ UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 7 ZAMÓWIENIA
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę urządzeń dla potrzeb wyposażenia Laboratorium Tworzyw Sztucznych oraz Laboratorium
Mechaniki
Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2013r. poz. 907,984 i 1047) zwanej dalej ustawą Pzp – Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu , występująca jako Zamawiający informuje
o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach nw. części:
Część 1 zamówienia: dostawa elektronowego mikroskopu skaningowego SEM z detektorem do
powierzchni materiałów nie przewodzących;
Część 2 zamówienia: dostawa analizatora termicznego STA wraz z wyposażeniem;
Część 3 zamówienia: dostawa kolorymetru do pomiaru barwy i określenia stopnia ujednorodnienia
mieszanin tworzyw sztucznych;
Część 4 zamówienia: dostawa komory do badań starzeniowych z kontrolą temperatury;
Część 5 zamówienia: dostawa elektrometru;
Część 6 zamówienia: dostawa wizyjnego systemu monitorowania zużycia narzędzi, kamery
termowizyjnej oraz zintegrowanego systemu sterowania i analizy danych.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 (sześć) ofert w ramach poszczególnych części.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej specyfikacją) przy wyborze
najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się kryterium najniższej ceny.
Wykaz, ocena i porównanie złożonych w ramach poszczególnych części ofert

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena brutto
(PLN)

Streszczenie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu i oceny
oferty

Liczba pkt
przyznanych
w kryterium:
cena

Część 1 zamówienia: dostawa elektronowego mikroskopu skaningowego SEM z detektorem do powierzchni
materiałów nie przewodzących
5.

UNI-EXPORT INSTRUMENTS
POLSKA, Mirosław Fordon
ul. Kickiego 4a lok. 50
04-369 Warszawa

655 498,98

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

100,00

Część 2 zamówienia: dostawa analizatora termicznego STA wraz z wyposażeniem
3.

„HAAS” Róża Tomikowska,
ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań

349 443,00

Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu,
oferta nie podlega odrzuceniu

100,00
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Część 3 zamówienia: dostawa kolorymetru do pomiaru barwy i określenia stopnia ujednorodnienia mieszanin
tworzyw sztucznych
Przedsiębiorstwo TechnicznoWykonawca spełnia warunki
Handlowe „EUROTOM” sp. z o.o.
1.
38 512,00
udziału w postępowaniu,
100,00
ul. Wąwozowa 21/29, 02-796
oferta nie podlega odrzuceniu
Warszawa
Część 4 zamówienia: dostawa komory do badań starzeniowych z kontrolą temperatury
4.

SPECTRO-LAB Jan Borkowski,
Wykonawca spełnia warunki
Al. 3-go Maja 2/170
134 685,00
udziału w postępowaniu,
00-391 Warszawa
oferta nie podlega odrzuceniu
Część 5 zamówienia: dostawa elektrometru

100,00

Helmar Jacek A.Dobrowiecki
Wykonawca spełnia warunki
ul. Karmelicka 4b lok. 8
38 955,00
udziału w postępowaniu,
100,00
oferta nie podlega odrzuceniu
01-469 Warszawa
Część 6 zamówienia: dostawa wizyjnego systemu monitorowania zużycia narzędzi, kamery termowizyjnej oraz
zintegrowanego systemu sterowania i analizy danych
GRUPA PRESSO sp. z o.o.,
Wykonawca spełnia warunki
6.
ul. Niepokólczyckiego 3
369 625,00
udziału w postępowaniu,
100,00
30-660 Kraków
oferta nie podlega odrzuceniu
Część 7 zamówienia: dostawa urządzenia do natryskiwania „zimnym gazem”
2.

Zamawiający unieważnił niniejszą część zamówienia na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert
ustalono, iż oferta:
Część 1 zamówienia: dostawa
elektronowego mikroskopu skaningowego SEM z detektorem do
powierzchni materiałów nie przewodzących
 nr 5 złożona przez UNI-EXPORT INSTRUMENTS POLSKA, Mirosław Fordon, ul. Kickiego 4a lok.
50, 04-369 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
uzyskując 100,00 pkt.
Zgodnie z dyspozycja art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia o wyborze oferty.
Część 2 zamówienia: dostawa analizatora termicznego STA wraz z wyposażeniem
 nr 3 złożona przez „HAAS” Róża Tomikowska, ul. Bratkowa 9/11, 60-175 Poznań, odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Zgodnie z dyspozycja art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia o wyborze oferty.
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Część 3 zamówienia: dostawa kolorymetru do pomiaru barwy i określenia stopnia ujednorodnienia
mieszanin tworzyw sztucznych
 nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „EUROTOM” sp. z o.o. ul. Wąwozowa
21/29, 02-796 Warszawa, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz
specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru,
uzyskując 100,00 pkt.
Zgodnie z dyspozycja art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia o wyborze oferty.
Część 4 zamówienia: dostawa komory do badań starzeniowych z kontrolą temperatury
 nr 4 złożona przez SPECTRO-LAB Jan Borkowski, Al. 3-go Maja 2/170, 00-391 Warszawa,
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Zgodnie z dyspozycja art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia o wyborze oferty.
Część 5 zamówienia: dostawa elektrometru
 nr 2 złożona przez Helmar Jacek A.Dobrowiecki, ul. Karmelicka 4b lok. 8, 01-469 Warszawa,
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Zgodnie z dyspozycja art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia o wyborze oferty.
Część 6 zamówienia: dostawa wizyjnego systemu monitorowania zużycia narzędzi, kamery
termowizyjnej oraz zintegrowanego systemu sterowania i analizy danych
 nr 6 złożona przez GRUPA PRESSO sp. z o.o., ul. Niepokólczyckiego 3, 30-660 Kraków, odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz specyfikacji i została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, uzyskując 100,00 pkt.
Zgodnie z dyspozycja art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie
zamówienia publicznego przed upływem 10-dniowego terminu od dnia przekazania niniejszego
zawiadomienia o wyborze oferty.
Jednocześnie zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.3 ustawy Pzp Zamawiający informuje o unieważnieniu
postępowania w ramach części 7 zamówienia na dostawa urządzenia do natryskiwania „zimnym
gazem”.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne: w ramach przedmiotowej części zamówienia w wyznaczonym terminie nie
złożono żadnej oferty.
Miejsce publikacji niniejszego zawiadomienie:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego;
- strona internetowa Zamawiającego.
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