Maciej Jabłoński
Dyrektor Generalny Urzędu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów

BBA-2/262-34/2017

Warszawa, 9 października 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 2017 r. poz. 1579) informuje, iż w dniu 6 października 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 331 177,50 zł brutto w tym:
 na część I – 241 080,00 zł
 na część II – 79 999,20 zł
 na część III – 10 098,30 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-2/262-34/2017 - część I

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty
(brutto)

Okres
gwarancji

Jakość i Funkcjonalność



4

DONSERV
ul. Michała Spisaka 31
02-495 Warszawa

239 899,20 zł

24 miesiące



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

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

dodatkowe wyposażenie uzupełniające 
w postaci kompletu* dodatkowych
zestawów składających się z: 6 sz.
naczynek na rozpuszczalnik, 6 szt.
uszczelek stożkowych materiał typu
Viton, 6 szt. naczynek na próbkę ze
spiekiem, 6 szt. uszczelek na naczynka 
(do każdego z urządzeń).
monitorowanie napełnienia odzyskanego
rozpuszczalnika tak/nie*,
wyświetlenie
komunikatorów
ewentualnych
nieprawidłowości
(co najmniej jedna informacja) tak/nie*.

Warunki serwisu

usługi będą świadczone
przez
autoryzowany
serwis
posiadający
wykwalifikowanych
pracowników tak/nie*,
czas reakcji serwisu
wynosi 72 godziny 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

oznaczenie sprawy BBA-2/262-34/2017 – część II

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

4

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Cena oferty (brutto)

Okres gwarancji

Termin realizacji

77 317,80 zł

36 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

DONSERV
ul. Michała Spisaka 31
02-863 Warszawa

……………………………………………………
(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-2/262-34/2017 - część III

Załącznik Nr 1

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer
oferty

1

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)

Okres
gwarancji

Funkcjonalność


6 943,35 zł

24 miesiące





2

VWR International Sp. z o.o.
ul. Limbowa 5
80-175 Gdańsk

8 607,54 zł

24 miesiące




3

MERAZET Spółka Akcyjna
ul. Krauthofera 36
60-203 Poznań

7 269,30 zł

24 miesiące

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

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



Warunki serwisu

0* dodatkowe/wych możliwości  usługi
będą
świadczone
ustawienia więcej niż jednaj
przez
autoryzowany
serwis
temperatury
termostatowania
posiadający wykwalifikowanych
wirówki w krokach co 1ºC
pracowników tak/nie*,
z zakresu (65-68)ºC,

czas reakcji serwisu wynosi 24
wyposażenie łaźni wodnej w
godziny od momentu zgłoszenia.
spust wody tak/nie*,

0 * dodatkowe/wych możliwości  usługi
będą
świadczone
ustawienia więcej niż jednaj
przez
autoryzowany
serwis
temperatury
termostatowania
posiadający wykwalifikowanych
wirówki
w krokach
pracowników tak/nie*,
co 1ºC z zakresu (65-68)ºC,

czas reakcji serwisu wynosi 24
wyposażenie
łaźni
wodnej
godziny od momentu zgłoszenia.
w spust wody tak/nie*,
brak*
dodatkowe/wych  usługi
będą
świadczone
możliwości ustawienia więcej
przez
autoryzowany
serwis
niż
jednaj
temperatury
posiadający wykwalifikowanych
termostatowania
wirówki
pracowników tak/nie*,
w krokach co 1ºC z zakresu (65
czas reakcji serwisu wynosi 48
68)ºC,
godziny od momentu zgłoszenia.
wyposażenie
łaźni
wodnej
w spust wody tak/nie*,

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

