
 
Gdańsk, dnia 07.05.2019r. 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 
ZP 16/WILiS/2019, CRZP 97/002/D/19 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu laboratoryjnego, szkła i materiałów laboratoryjnych na potrzeby 
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej 
 
Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego  
30.597,95 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem 95/100), w tym na: 
      
Część A – Miniwirówka laboratoryjna z rotorem – 1.494,45 zł 
Cześć B – Pipeta elektroniczna wraz z końcówkami –   3.181,00 zł 
Cześć C – Zestaw naprawczy do sond – 2.635,90 zł 
Cześć D – Sonda do pomiaru PH oraz zestaw do konserwacji sond tlenowych  – 3.970,67 zł 
Część E – Kuweta kwadratowa – 4.612,50 zł 
Cześć F – Szkło i materiały laboratoryjne –  1.073,80 zł 
Cześć G – Materiały laboratoryjne – 4.742,88 zł 
Cześć H – Pompa próżniowa i materiały laboratoryjne  – 6.051,60 zł 
Część I  – Pipety automatyczne wraz z końcówkami – 2.835,15 zł 
 
Otwarcie ofert: 07.05.2019r. godz. 1215 

  

W postępowaniu zostało złożonych sześć ofert. 
   

 

Część A – Miniwirówka laboratoryjna z rotorem 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Okres gwarancji Warunki płatności 

Oferta nr 3 
AMP Polska Sp. z o.o. 
ul. Bolesława Prusa 37/1 
30-117 Kraków 

brutto: 
1.637,13 zł 

7 dni od dnia zawarcia 
umowy 

okres gwarancji: 
24 miesiące 

Zgodnie ze wzorem umowy - 21 
dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury 

Oferta nr 4 
POLGEN Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Puszkina 80 
92-516 Łódź 

brutto: 
1.659,74 zł 

14 dni od dnia zawarcia 
umowy 

okres gwarancji: 
24 miesiące 

Zgodnie ze wzorem umowy - 21 
dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury 

Część B -  Pipeta elektroniczna wraz z końcówkami 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Warunki płatności 

Oferta nr 1 
Sartorius Poland Sp. z o.o. 
ul. Wrzesińska 70 
62-025 Kostrzyn  

brutto: 
3.211,10 zł 

3 dni od dnia zawarcia 
umowy 

Zgodnie ze wzorem umowy - 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

Część C – Zestaw naprawczy do sond 

 
 

  W postępowaniu do Części C nie wpłynęła żadna oferta. 
 
 
 
 
 



   Sporządziła: Monika Gozdalik                                                                                                                               
                                                                                                                                  

  Zatwierdzam 
                                                                                                                                                                      Dziekan 

                                                                                         
                                                                                                                                                  prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, prof. zw. PG   

                                                                                                                                   Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 

                                                                                          
Uwaga!  
Wykonawca, który złożył ofertę w postępowaniu, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia 
stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.             

Część D –  Sonda do pomiaru PH oraz zestaw  do konserwacji sond tlenowych 

   
 W postępowaniu do Części D nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Część E –  Kuweta kwadratowa 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Warunki płatności 

Oferta nr 6 
Hach Lange Spółka z o.o. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

brutto: 
4.277,46 zł 

3 dni od dnia zawarcia 
umowy 

Zgodnie ze wzorem umowy - 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

Część F –  Szkło i materiały laboratoryjne 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Warunki płatności 

Oferta nr 2 
Megan s.c. 
ul. Jaskółcza 16 
44-100 Gliwice 

brutto: 
768,60 zł 

3 dni od dnia zawarcia 
umowy 

Zgodnie ze wzorem umowy - 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

Część G –  Materiały laboratoryjne 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Warunki płatności 

Oferta nr 2 
Megan s.c. 
ul. Jaskółcza 16 
44-100 Gliwice 

brutto: 
5.689,50 zł 

14 dni od dnia zawarcia 
umowy 

Zgodnie ze wzorem umowy - 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 

Część H –  Pompa próżniowa i materiały laboratoryjne 

W postępowaniu do Części H nie wpłynęła żadna oferta. 

Część I –  Pipety automatyczne wraz z końcówkami 

  Nazwa i adres Wykonawcy Cena oferty Termin dostawy Warunki płatności 

Oferta nr 5 
ALAB Spółka z o.o. 
ul. Stępińska 22/30 lok. 222 
00-739 Warszawa 

brutto: 
1.994,00 zł 

21 dni od dnia zawarcia 
umowy 

Zgodnie ze wzorem umowy - 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 


