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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn.: dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy: 

WIW-A-AGZ.272.1.12.2021.LC 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 253 ust. 2 w zw. z art. 260 ust. 1 

ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z 

późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej: 

 
Część nr 2 – Materiały eksploatacyjne do urządzeń Brand 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
usługi  

w dniach 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Łączna 

punktacja K1- Cena 

oferty brutto– 

waga 60 % 

K2- Termin 

realizacji 

usługi – 

waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

L.dz. 3961  
z dnia 

22.09.2021 r. 

Merck Life Science  
Sp. z o.o. 
ul. Szelągowska 30 
61-626 Poznań 
NIP: 778-100-21-37 

12 141,13 zł 
7 dni 

roboczych 
60,00 40,00 100,00 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Merck Life Science Sp. z o.o. jest ofertą jedyną 
i uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 7 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 
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Część nr 4 – Pipety pomiarowe i ezy 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  

w zł 

Termin 
realizacji 

usługi  
w dniach 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 
Łączna 

punktacja K1- Cena 

oferty brutto– 

waga 60 % 

K2- Termin 

realizacji 

usługi – 

waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

L.dz. 3961  
z dnia 

22.09.2021 r. 

Merck Life Science Sp. z 
o. o. 
ul. Szelągowska 30,  
61-626 Poznań 

21 197,49 zł 
7 dni 

roboczych 
60,00 40,00 100,00 

Pozostałe oferty 

L.dz. 3955  
z dnia 

22.09.2021 r.  

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

Toruń 

41 314,50 zł 
15 dni 

roboczych 
30,78 18,66 49,45 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Merck Life Science Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą  
i uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 7 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

Wykonawca Alchem Grupa Sp. z o.o., Toruń w kryterium K1 uzyskał 30,78 pkt. Zamawiający 
przyznał Wykonawcy punkty w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie 
informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 15 
dni roboczych na realizacje dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą 
elektroniczną od Zamawiającego, za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 18,66 pkt. 

Pouczenie: 

Na czynność w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych 

w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 

w Olsztynie 
         /-/ Dorota Daniluk 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – a/a, BIP 
Wykonała: Luiza Cytarska 

Dnia: 04.10.2021 r. 


