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Wg rozdzielnika 

 

Powiadomienie o wyborze oferty  

Informujemy, iż w przetargu w sprawie dostawy: 

Dostawa aparatury badawczej dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN 
Znak sprawy: PN/UOPWE/02/2019 

 
postanowiono co następuje: 

Zadanie nr 1 - pompa strzykawkowa wysokociśnieniowa - wybrano ofertę firmy: 

WITKO Sp. z o.o, Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź  
z ceną brutto: 58 486,50 zł 

gwarancja 24 miesiące 
 

Uzasadnienie wyboru - w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wyżej wymieniony 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu. Mając na uwadze 
powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta  
w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty niniejszego rozstrzygnięcia. 

Zestawienie złożonych ofert wykonawców wraz z oceną: 

Nr 
ofert

y  

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz adres 

wykonawcy 

Punkty 
Kryterium: 

cena 

Punkty 
Kryterium: 

parametry techniczne –  

Dodatkowy zestaw 4 strzykawek o 
pojemnościach 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml 
metalowych kwasoodpornych 
pasujących do uchwytu pompy: 

- strzykawka o pojemności 5 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 10 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 20 ml – 5 pkt. 

- strzykawka o pojemności 50 ml – 5 
pkt 

Punkty 
Kryterium: gwarancja 
a. Gwarancja – 12 
miesięcy: 0 pkt 

b. Gwarancja – 24 
miesiące: 15 pkt 

c. Gwarancja – 36 
miesięcy i więcej: 
20 pkt 

 

Punkty 
łącznie: 

1 
WITKO Sp. z o.o, Al. 
Piłsudskiego 143, 92-332 
Łódź 

60 pkt 20 pkt 15 pkt 95 pkt 
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Zadanie nr 2 - Modułowe urządzenie przetwórcze - wybrano ofertę firmy: 

Chempol Import –Export Serewa Łukasz, ul. Czarnoleska 8/1, 51-621 Wrocław 

z ceną brutto: 1 335 102,27 zł. 

Uzasadnienie wyboru - w niniejszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wyżej wymieniony 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu. Mając na uwadze 
powyższe, Zamawiający wybrał ofertę wyżej wymienionego Wykonawcy jako najkorzystniejszą.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta  
w terminie nie krótszym niż 10 dni od daty niniejszego rozstrzygnięcia. 

Zestawienie złożonych ofert wykonawców wraz z oceną: 

Nr 
ofert

y  

Firma (nazwa) lub 
nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Punkty 
Kryterium: 

cena 

Punkty 
Kryterium: parametry techniczne 

a. Możliwość pracy ciągłej modułu wytłaczającego dwuślimakowego z prędkością 
1200 obr/min - 20 pkt. 

b. Termostatowanie modułu dwuślimakowego w minimum 4 strefach: grzanie 
zasilane elektrycznie/ chłodzenie wodne (chłodziarka zainstalowana wewnątrz 
urządzenia) - 20pkt. 

c. Przezroczysta pokrywa w gniotowniku, umożliwiająca obserwację i ocenę 
procesu mieszania, bez otwierania gniotownika - 10 pkt. 

d. Możliwość pracy gniotownika w przedziale temperatur, co najmniej od 
temperatury pokojowej do 500°C - 10pkt. 

Punkty 
łącznie: 

1 

Chempol Import –
Export Serewa 
Łukasz, ul. 
Czarnoleska 8/1,  
51-621 Wrocław 

40 pkt 50 pkt 90 pkt 

 

Zadanie nr 3 – goniometr do pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła do oceny 
wielkości, kształtu, własności optycznych oraz oddziaływań pomiędzy cząstkami aktywnymi biologicznie - 
unieważniono postępowanie z powodu braku ofert (art. 93 ust.1 pkt 1). 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

1) WITKO Sp. z o.o, Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź, tel. 42 6763435, faks: 42 6763443, e-mail: info@witko.com.pl 
2) Chempol Import – Export Serewa Łukasz, ul. Czarnoleska 8/1, 51-621 Wrocław, tel./faks: 71 3463030,  

e-mail: marika@chempol.com.pl, lukas@chempol.com.pl 
3) EKMA Krzysztof Antosik, ul. Niemcewicza 26/87, 02-306 Warszawa, tel. 22 6256876, e-mail: biuro@ekma.pl  
4) strona internetowa 
5) tablica ogłoszeń 
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