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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa odczynników, testów, szkła i materiałów laboratoryjnych 
na potrzeby projektu pn. „Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych 

anodach diamentowych (DIAOPS)” dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. 

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.11.2018 r. o godz. 12.15 
 
 

Część A – Odczynniki chemiczne i testy kuwetowe 

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 
Cena brutto w zł 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

1. VWR International Sp.  z o. o. 

80-175 Gdańsk, ul. Limbowa 5 

 

89.364,70 

 

do 21 dni 

 

12 m-cy 

Przelew 21 dni  od daty 

ptrzymania faktury 

przez zamawiającego 

2. Hach Lange Sp. z o. o. 

50-428 Wrocław, ul. Krakowska 119 

 

83.003,86 

 

do 14 dni 

 

12 m-cy 

Przelew 21 dni  od daty 

ptrzymania faktury 

przez zamawiającego 

Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 115.000,00  zł brutto  
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Część B – Materiały i szkło laboratoryjne  

 

Numer 

oferty 
Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 
Cena brutto w zł 

Termin wykonania 
zamówienia 

Okres gwarancji Warunki płatności 
zawarte w ofertach 

1. SIGMA-ALDRICH Sp. z o. o. 

61-626 Poznań, ul. Szelągowska 30 

 

24.601,35 

 

do 14 dni 

 

- 

Przelew 21 dni  od daty 

ptrzymania faktury 

przez zamawiającego 

 
Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości: 15.000,00 zł brutto  
 
 
 

Olga Warszewska 
............................................... 

                (podpis osoby sporządzającej) 
 
UWAGA: 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej „Informacji z otwarcia ofert”, przekazuje zamawiającemu „Oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej” wg załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem ww Oświadczenia, wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


