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  Warszawa, dnia 10.02.2021 r. 

Centrum Astronomiczne  

im. M. Kopernika PAN 

ul. Bartycka 18 

00–716 Warszawa 

Wykonawcy 

 

Numer postępowania: MAB-251-12/20 

Tryb: Przetarg nieograniczony 

Na: Dostawa detektora wycieku gazu 

                                                                             

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ ODRZUCENIE OFERTY 

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej 

„ustawą”, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu oraz o 

odrzuceniu oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 wz. z art. 24 ust. 1 pkt 12.  

Wpłynęły następujące oferty: 

 

Oferta nr 1: 

Wykonawca: APVACUUM Sp. z o.o., ul. Klonowa 24, 62-002 Suchy Las 

Kryterium ceny: 50,30 pkt. 

Kryteria dodatkowe oceny ofert: 

Termin dostawy: 20,00 pkt. 

Gwarancja: 20,00 pkt. 

Suma punktów we wszystkich kryteriach: 90,30 

Uzasadnienie: Oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego – nie jest 

najkorzystniejsza w sumie ocenianych kryteriów. 

 

Oferta nr 2: 

Wykonawca: Uni-Export Instruments Polska, Mirosław Fordon, ul. Kickiego 4A lok. 50, 04-

369 Warszawa 
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Kryterium ceny: 56,74 pkt. 

Kryteria dodatkowe oceny ofert: 

Termin dostawy: 20,00 pkt. 

Gwarancja: 10,00 pkt. 

Suma punktów we wszystkich kryteriach: 86,74 pkt. 

Uzasadnienie: Oferta spełnia wymogi stawiane przez Zamawiającego – nie jest 

najkorzystniejsza w sumie ocenianych kryteriów. 

 

Oferta nr 3: 

Wykonawca: Prevac sp. z o.o., ul. Raciborska 61, 44-362 Rogów 

Wykonawca zostaje wykluczony z postępowania, w związku z powyższym jego oferta zostaje 

odrzucona – uzasadnienie czynności Zamawiającego w odrębnym piśmie. 

 

Oferta nr 4: 

Wykonawca: Vak-Pol & Gaz Sp. z o.o., ul. Czeremchowa 21, 53-009 Wrocław 

Kryterium ceny: 100,00 pkt. 

Kryteria dodatkowe oceny ofert: 

Termin dostawy: 20,00 pkt. 

Gwarancja: 20,00 pkt.  

Suma punktów we wszystkich kryteriach: 100,00. 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta spełnia wymogi stawiane przez 

Zamawiającego – jest najkorzystniejsza w sumie ocenianych kryteriów. 

 

Zamawiający nie stosował dynamicznego systemu zakupów w niniejszym postępowaniu. 

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma. 

 

Z poważaniem 
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