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OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy postępowania na  dostawę i transport do siedziby Zamawiającego w Poznaniu-ul. 
Władysława Węgorka 20 (60-318 Poznań) fabrycznie nowego drobnego sprzętu laboratoryjnego i 
odczynników w celu realizacji  zadania WP 4  pt. „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania 
naziemne i lotnicze” w programie Biostrateg II współfinansowanym przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju - nr projektu 298782 

 
 
 

1. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
 

Nr części 
zamówienia 

Firma wykonawcy Adres  Cena brutto oferty 

1 (pipety) Eppendorf Poland sp. z 
o.o. 

Al. Jerozolimskie 
212, 02-486 
Warszawa 

16904,96 zł 

2 (zlewki, 
probówki) 

Dom Handlowy Nauki 
sp. z o.o. 

ul. Krzywa 14, 60-
118 Poznań 

2309,94 zł 

3 (płytki 
Petriego) 

Dom Handlowy Nauki 
sp. z o.o. 

ul. Krzywa 14, 60-
118 Poznań 

3542,40 zł 

4 (pożywka) Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 
61-626 Poznań 

5894,78 zł 

5 (odczynniki) Dom Handlowy Nauki 
sp. z o.o. 

ul. Krzywa 14, 60-
118 Poznań 

2380,05 zł 

 
2. W przedmiotowym postępowaniu w trybie przetargu publicznego wybrano do 

realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone odpowiednio przez: 
 
Część nr 1 zamówienia: Eppendorf Poland sp. z o.o. 
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia 
wymogi Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo. Cena  stanowi jedyne przyjęte 
kryterium wyboru.  
 
Część nr 2 zamówienia: Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. 
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia 
wymogi Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo. Cena  stanowi jedyne przyjęte 
kryterium wyboru.  
 
Część nr 3 zamówienia: Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. 
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia 
wymogi Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo. Cena  stanowi jedyne przyjęte 
kryterium wyboru.  
 
Część nr 4 zamówienia: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. 
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Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia 
wymogi Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo. Cena  stanowi jedyne przyjęte 
kryterium wyboru.  
 
Część nr 5 zamówienia: Dom Handlowy Nauki sp. z o.o. 
Uzasadnienie wyboru: Oferent spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta spełnia 
wymogi Zamawiającego, jest najkorzystniejsza cenowo. Cena  stanowi jedyne przyjęte 
kryterium wyboru.  
 
 

3. Zamawiający informuje również, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały 
odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 

 
22.11.2017 r. 
 
_____________________________________________________________  
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 
 


