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nre zamowlenla publ lczneqo prowadzoneoo w tr
nleooraniczone9o na sukcesywną dostawę odczvnnikÓw chemicznych wraz z transportem dta
Pol itechniki Gdanskiej. Wvdziału Fizvki Technicznei i  Matematvki Stośowanei na Dotrzebv
Projektu ..Iniynieria Materiałowa. przyszłoŚĆ gospodarki' ' ZP 104/Ó19/D/12.

INFORMACJA O VVYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 pkt Ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r. Prawo zamÓwien
pub|icznych (tj. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający Po|itechnika
Gdanska, Wydział Flzyki Technicznej i Matematyki Stosowanej informuje, Żew p|stępowaniu o
udzielenie zamÓwienia pub|icznego prowadzonego w trybie przetargu nieogranicżonego na
s-ukcesywną dostawę odczynnikÓw chemicznych wraz z transportem d;a Po|itechniki
Gda skiej, Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na potrzeby projektu
,, l nŻyn ieria Materiałowa . przy szłośc gospodarki " zP 1o4to19tDt 12,

wybrano ofertę nie pod|egającą odrzuceniu:

Część 1 :

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toru

za cenę: 9575'50 zł ktora otrzymała łącznie 100 pkt. w kryterium cena - 1O0o/o.

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie z art.
91 ustawy Pzp.

W postępowaniu w częŚci 1 złoŻono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

Część 2=

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toru

za cenę: 527,5ozłktora otrzymałałącznie 100 pkt. w kryterium cena - 100%'

Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art.2 pkt 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie z art.
91 ustawy Pzp.

W postępowaniu w częŚci 2złoŻono ty|ko jedną ofertę niepod|egającą odrzuceniu'

część 3:

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toru

za cenę: 3 000'00 złktÓra otrzymała łącznie 100 pkt. w kryterium cena - 1O0o/o.
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Wyboru najkorzystniejszej oferty w rozumieniu art.2pkt 5 ustawy Pzp dokonano zgodnie zart.
91 ustawy Pzp.

W postępowaniu w części 3 złożono tylko jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
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