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Dz .Z.P. 16/20/18                  
 
 
            Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 ) niniejszym informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  
równowartości  kwoty  określonej w przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, na dostawę wyrobów medycznych dla Pracowni Embriologii (płytki, probówki, 
końcówki do pipet, pożywki do transferu zarodków) w poszczególnych częściach  zamówienia. 
 

 Część nr 1 – Płytki Petriego, płytki do transferu zarodków, płytki do wykonania procedury ICSI , probówki 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie oferty. 

Oferta z najniższą ceną 

Oferta  złożona przez Wykonawcę: Biokom Systems M. Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta  w/w Wykonawcy  jest ofertą z  najniższą ceną spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 

postępowania.  

Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1  pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5  pkt 1 

ustawy – Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu  i  uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt. w oparciu o 

określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 

Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   

oferta   uzyskała następującą  punktację:  

1)   TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K. ul. Królewicza Jakuba 40 A, 02 – 956 Warszawa  i  uzyskała  56,53 pkt. 

 

Część nr 2 -  Płytka do hodowli w systemie EmbryoScope 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K. ul. Królewicza Jakuba 40 A, 02 – 956 Warszawa   

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1  

ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 

określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 

 

Część nr 3 – Pożywka do transferu zarodków 
Oferta  złożona przez Wykonawcę: TK Biotech Sp. z o.o. Sp. K. ul. Królewicza Jakuba 40 A, 02 – 956 Warszawa   

Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  jest  jedyną złożoną  ofertą  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1  

ustawy –Pzp,  złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o 

określone przez  Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 

 

Część nr  4 – Końcówki do pipet automatycznych 
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 
zamówień publicznych z uwagi na  fakt, iż nie  została złożona  żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 
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