Warszawa, dn. 14 stycznia 2021 r.
ADZ.261.72.2020
Wykonawcy – uczestnicy
postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:
Zakup, dostawa i instalacja mikroskopu fluorescencyjnego do obserwacji stereoskopowych
wraz z oprzyrządowaniem, nr sprawy ADZ.261.72.2020

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, jako
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, niniejszym zawiadamia
o wynikach postępowania.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego została złożona jedna (1) oferta. Szczegóły dotyczące złożonej oferty znajduje
się w poniższej tabeli:
Nr
oferty

Wykonawca

Cena oferty
brutto

1.

Carl Zeiss sp. z o.o.
ul. Naramowicka 76
61-622 Poznań

263 217,00 zł

Termin realizacji
Okres gwarancji
przedmiotu
jakości (min. 12,
zamówienia (min.
maks. 24
8, maks. 10
miesiące)
tygodni)
30 pełnych dni

12 pełnych
miesięcy

Warunki
płatności
(Zgodnie z
SIWZ
TAK/NIE)
TAK

Wybór oferty najkorzystniejszej
Zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający
w wyniku dokonanego badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu,
uwzględniając kryteria oceny, uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Carl
Zeiss sp. z o.o. ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań. Oferta otrzymała największą liczbę
punktów biorąc pod uwagę kryteria określone w postępowaniu, co zostało wykazane w poniższej
tabeli:

Numer
oferty

Liczba zdobytych
punktów w
kryterium "Cena
oferty brutto"

1

60,00

Liczba zdobytych
punktów w kryterium Liczba zdobytych punktów
Łączna
"Termin realizacji
w kryterium "Okres
liczba
przedmiotu
gwarancji jakości (min. 12,
punktów
zamówienia (min. 8,
maks. 24 miesiące)"
maks. 10 tygodni)"
25,00

15,00

100,00

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Cena
oferty brutto mieści się w kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
UZASADNIENIE PRAWNE:
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

