Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-30/2017

Warszawa, 29 sierpnia 2017 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
sprzętu laboratoryjnego dla laboratoriów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Informacja z otwarcia ofert
Zamawiający w trybie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2017 r.
o godz. 11:30 dokonano czynności otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu,
w trakcie którego odczytano informacje dotyczące:
 kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
w wysokości 192 504,84 zł brutto w tym:
 na część I – 6 999,93 zł
 na część II – 30 750,00 zł
 na część III – 12 300,00 zł
 na część IV – 16 703,40 zł
 na część V – 14 089,65 zł
 na część VI – 34 661,40 zł
 na część VII – 22 000,03 zł
 na część VIII – 17 553,08 zł
 na część IX – 37 447,35 zł
 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, a także ceny, terminu
realizacji oraz innych danych podlegających ocenie zawartych w ofertach – informacja
zawarta w Załączniku Nr 1 do niniejszego pisma.

Załączniki:
- Załącznik Nr 1 (zestawienie złożonych ofert)
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 03 55 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część I

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

2

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Witko Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

Cena oferty (brutto)

5 831,43 zł

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Okres gwarancji

36 miesięcy

Jakość i Funkcjonalność
 sygnalizacja przekroczenia zdalnej
temperatury:
 o 50ºC tak/nie;
 o 20ºC tak/nie; .
 dodatkowe wyposażenie w postaci
dodatkowego pręta podtrzymującego
ze wspornikiem z uchwytem tak/nie;
 dodatkowe
3
sztuki
dipoli
magnetycznych tak/nie,
 dodatkowa impregnacja powłoki płyty
grzejnej tak/nie.

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 – część II

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

5

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Oddział Wielkopolska
ul. Długa 19
63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena oferty (brutto)

37 822,50 zł

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Okres gwarancji

Jakość i Funkcjonalność

24 miesiące

 możliwość awaryjnego otwarcia
pokrywy zabezpieczającej dostęp do
komory mielącej tak/nie;
 posiada możliwość zapamiętania
minimum 10 kombinacji prędkości
i czasu pracy,
 możliwość uzyskania minimalnej
objętości
użytkowej
komory
roboczej:1,5 L tak/nie, o 1 L tak/nie.

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ


 wymiary młynka po otwarciu:
szerokość 440 mm, głębokość 440
mm, wysokość 340 mm.
 naczynia i pokrywy wykonane
z
materiałów
możliwych
do autoklawowania tak/nie.

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część III

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

1

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty (brutto)

Nuscana biotechnika laboratoryjna
Adam Dąbrowski
ul. Wieruszowska 12/16
60-166 Poznań

2

Witko Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź

5

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Oddział Wielkopolska
ul. Długa 19
63-400 Ostrów Wielkopolski

24 133,83 zł

9 667,80 zł

13 394,70 zł

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Okres gwarancji

12 miesięcy

12 miesięcy

24 miesiące

Jakość i Funkcjonalność
 dodatkowe wyposażenie w postaci
dodatkowego kompletu 6 sztuk
szklanych zlewek o poj. 1000 ml,
pasujących do płyty i systemu
chłodnic tak/nie;
 szerokość
płyty
grzejnej
sześciostanowiskowej 900 mm,
 dodatkowe wyposażenie w postaci
dodatkowego kompletu 6 sztuk
szklanych zlewek o poj. 1000 ml,
pasujących do płyty i systemu
chłodnic tak/nie;
 szerokość
płyty
grzejnej
sześciostanowiskowej 760 mm,
 dodatkowe wyposażenie w postaci
dodatkowego kompletu 6 sztuk
szklanych zlewek o poj. 1000 ml,
pasujących do płyty i systemu
chłodnic tak/nie;
 szerokość
płyty
grzejnej
sześciostanowiskowej 900 mm,

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część IV

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

5

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Oddział Wielkopolska
ul. Długa 19
63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena oferty (brutto)

11 931,00 zł

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Okres gwarancji

24 miesiące

Jakość i Funkcjonalność

Termin realizacji

 poziom hałasu 43 dB;
 umieszczenie zamka w klamce tak/nie,
 pojemność urządzenia 60 litrów,
 dodatkowe półki ze stali nierdzewnej
tak/nie,
 dodatkowy
szczelny
port
do
umieszczenia termometru zewnętrznego
tak/nie .

Zgodnie z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część V

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

5

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy
ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Oddział Wielkopolska
ul. Długa 19
63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena oferty (brutto)

11 352,90 zł

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Okres gwarancji

Jakość i Funkcjonalność

24 miesiące

 poziom hałasu 72 dB;
 system
zabezpieczający
przed
przegrzaniem silnika tak/nie,
 noże i naczynia z materiałów
przeznaczone do mycia w zmywarce
tak/nie,
 naczynia ze szkła borokrzemowego
tak/nie

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część VI

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

Jakość

Funkcjonalność

Brak ofert

--------------

--------------------

-------------------

----------------

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część VII

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

3

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

HORNIK LAB SERVICES
OHG
Alexander-Fleming-Strasse 38
D-51643 Gummersbach

Cena oferty
(brutto)

23 855,85 zł

Okres
gwarancji

Jakość i Funkcjonalność

Warunki serwisu

Termin realizacji

24 miesiące

 wymiary młynka po otwarciu są
nie większe niż:
 wysokość do 550 mm
tak/nie;
 szerokość do 350 mm
tak/nie;
 głębokość do 410 mm
tak/nie;
 możliwość awaryjnego otwarcia
pokrywy zabezpieczającej dostęp
do komory mielącej tak/nie,
 naczynia wykonane z materiałów
możliwych do mycia w temp.
powyżej 93ºC tak/nie;
 możliwość
zapamiętania
3
kombinacji prędkości i czasu
pracy

 usługi będą świadczone
przez
autoryzowany
serwis
posiadający
wykwalifikowanych
pracowników tak/nie,
 czas reakcji serwisu
wynosi 24 godziny od
momentu zgłoszenia

Zgodnie z SIWZ

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

Numer
oferty

5

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Oddział Wielkopolska
ul. Długa 19
63-400 Ostrów Wielkopolski

Cena oferty
(brutto)

21 533,00 zł

Okres
gwarancji

24 miesiące

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Jakość i Funkcjonalność

Warunki serwisu

 wymiary młynka po otwarciu są  usługi będą świadczone
przez
autoryzowany
nie większe niż:
serwis
posiadający
 wysokość do 550 mm
tak/nie;
wykwalifikowanych
 szerokość do 350 mm
pracowników tak/nie,
tak/nie;
 czas reakcji serwisu
 głębokość do 410 mm
wynosi 48 godzin od
tak/nie;
momentu zgłoszenia
 możliwość awaryjnego otwarcia
pokrywy zabezpieczającej dostęp
do komory mielącej tak/nie,
 naczynia wykonane z materiałów
możliwych do mycia w temp.
powyżej 93ºC tak/nie;
 możliwość
zapamiętania
3
kombinacji prędkości i czasu
pracy

Termin realizacji

Zgodnie z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część VIII

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

5

6

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

ALCHEM GRUPA Sp. z
o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Oddział Wielkopolska
ul. Długa 19
63-400 Ostrów
Wielkopolski

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36
60-203 Poznań

Cena oferty
(brutto)

19 241,26 zł

20 544,69 zł

Okres
gwarancji

24 miesiące

24 miesiące

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Jakość i Funkcjonalność

Warunki serwisu

 głębokość wnętrza komory spalania 340
mm,
 szerokość wnętrza komory spalania 230
mm,
 obudowa wykonana z materiału nie
noszącego śladów użytkowania tak/nie
 możliwość zapisania 5 programów,
 piec wyposażony w ogranicznik
temperatury z nastawianą temperaturą
wyłączania, zabezpieczający przed
przegrzaniem pieca i wsadu tak/nie;
 czas
osiągania
maksymalnej
temperatury Tmax: 90 minut.
 głębokość wnętrza komory spalania 340
mm,
 szerokość wnętrza komory spalania 230
mm,
 obudowa wykonana z materiału nie
noszącego śladów użytkowania tak/nie
 możliwość zapisania 10 programów, 40
segmentów
 piec wyposażony w ogranicznik
temperatury z nastawianą temperaturą
wyłączania, zabezpieczający przed
przegrzaniem pieca i wsadu tak/nie;
 czas
osiągania
maksymalnej
temperatury Tmax: 90 minut.

 usługi będą świadczone
przez autoryzowany
serwis posiadający
wykwalifikowanych
pracowników tak/nie,
 czas reakcji serwisu
wynosi 24 godziny od
momentu zgłoszenia

 usługi będą świadczone
przez autoryzowany
serwis posiadający
wykwalifikowanych
pracowników tak/nie,
 czas reakcji serwisu
wynosi 48 godziny od
momentu zgłoszenia

Termin
realizacji

Zgodnie
z SIWZ

Zgodnie
z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)
tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

oznaczenie sprawy BBA-2/262-30/2017 - część IX

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

6

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Mettler-Toledo Sp. z o.o.
ul. Poleczki 21
02-822 Warszawa

36 362,24 zl

Okres gwarancji

Jakość i Funkcjonalność

12 miesięcy

 ergonomiczne
otwieranie
drzwiczek osłony tak/nie;
 sygnalizację kolorem bieżącego
statusu wagi (prawidłowego
działania) tak/nie,
 możliwość demontażu osłony
w celu łatwego mycia tak/nie;
 czas stabilizacji krótszy niż 4
sek. tak/nie

……………………………………………………
(podpis osoby sporządzającej protokół)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 < 00-950 Warszawa

Warunki serwisu
 usługi będą świadczone
przez
autoryzowany
serwis
posiadający
wykwalifikowanych
pracowników tak/nie,
 czas reakcji serwisu
wynosi 72 godzin od
momentu zgłoszenia

Termin
realizacji

Zgodnie
z SIWZ

…………………………………………………………
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

tel. 22 556 01 29 < faks 22 826 20 30
bba@uokik.gov.pl < www.uokik.gov.pl

