
 

 

Gdańsk, 10.07.2018 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI2  

Zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego 

W dniu 10.07.2018 r. 

 

 
dotyczy:  zapytania ofertowego nr 57/PBP/2018 na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników 

chemicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-

edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza” 

finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 
 

Działając na podstawie Regulaminu Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie zasad 

postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych w ramach realizacji projektu pt. „Przyjaciele 

Bałtyckiej Przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego 

użytkowania przyrodniczych walorów Pomorza”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”  

i „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020”, 

informuję, że w prowadzonym postępowaniu  w części 2 na dostawę odczynników chemicznych 

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

Alchem Grupa Sp. z o. o. 
ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

 

Cena oferty: 1.599,00 złotych brutto 

Termin dostawy: 2 tygodnie od dnia zawarcia umowy 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta Wykonawcy uzyskała największą liczbę punktów uwzględniając oba 

kryteria (cena oraz termin dostawy) tj. 100,00 punktów. Jednocześnie Wykonawca spełnia wszystkie 

warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

 

Dodatkowo ofertę Wykonawcy  BIONOVO, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica, Zamawiający  
na podstawie pkt XI.3 zapytania ofertowego uznaje w części 2 za nieważną, z powodu jej niezgodności  
z założeniami zapytania ofertowego. 
 

Streszczenie oceny i porównania złożonych w postępowaniu ofert: 

CZĘŚĆ 2 – dostawa odczynników chemicznych 

Lp 
Nazwa podmiotu składającego 

ofertę 

Liczba pkt w kryterium cena [waga 

kryterium 80%], zgodnie ze wzorem 

           cena brutto oferty najtańszej  

C =----------------------------------------------- x 80 pkt 

            cena brutto oferty badanej 

Liczba pkt w 

kryterium termin 
dostawy [waga 

kryterium 20%] 

Łączna ilość 

pkt  

w obu 

kryteriach 

1. 

BIONOVO 

ul. Nowodworska 7 

59-220 Legnica 

Wykonawca złożył ofertę na część 2, do oferty załączył wycenę 

szczegółową zamówienia. Z wyceny wynikało, że Wykonawca wycenił 

tylko alkohol etylowy 96%, natomiast zgodnie z  zapytaniem ofertowym, 

opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego), Zamawiający wymagał dostarczenia w części 2 alkoholu 

etylowego 96% oraz formaliny (formalina w roztworze 36-38%, 



 

pojemność 2-2,5 l, oczyszczona). Dodatkowo z załączonych do oferty 

dokumentów wynika, że oferta dla części 2 dotyczy tylko wybranych 

produktów z zapytania. W dniu 06.07.2018 r. Zamawiający zwrócił się 

do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień w tym zakresie. W wyjaśnieniach 

Wykonawca poinformował Fundację, że nie posiada w swojej ofercie 

formaliny o kryteriach zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. W 
związku z powyższym Zamawiający na podstawie pkt XI.3 zapytania 
ofertowego uznaje ofertę Wykonawcy w części 2 za nieważną,  
z powodu jej niezgodności z założeniami zapytania ofertowego. 

2. 

 Przedsiębiorstwo 

Techniczno-Handlowe 

„Chemland”  

Zbigniew Bartczak 

ul. Usługowa 3, 73-110 

Stargard 

C=(1.599,00/1.924,95 x 80) = 66,45 10,00 76,45 

3. 

Alchem Grupa Sp. z o. o. 

ul. Polna 21 

87-100 Toruń 

C=(1.599,00/1.599,00 x 80)= 80,00 20,00 100,00 

 


