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Dziekan  
 
 

                                  Gdańsk, dnia 19.02.2020 r. 

 
 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
 
Numer post ępowania : ZP 4/WILiŚ/2020, CRZP 30/002/D/20 

 
Nazwa przedmiotu zamówienia : Dostawa odczynników, testów kuwetowych, szkła i materiałów 
laboratoryjnych dla Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 
 
Otwarcie ofert:   19.02.2020 r. godz. 1230. 
 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego: 86.555,48 zł 
brutto  (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć 48/100), w tym na: 
 
Część A – Odczynniki – 11.169,98 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć 98/100), 
w tym zamówienie podstawowe: 5.584,99 zł, zamówienie w ramach opcji: 5.584,99 zł. 
 
Część B – Testy kuwetowe – 50.290,30 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt 
30/100), w tym zamówienie podstawowe: 25.145,15 zł, zamówienie w ramach opcji: 25.145,15 zł. 
 
Część C – Szkło laboratoryjne – 12.798,60 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy siedemset 
dziewięćdziesiąt osiem 60/100), w tym zamówienie podstawowe: 6.399,30 zł, zamówienie 
w ramach opcji: 6.399,30 zł. 
 
Część D – Materiały laboratoryjne – 12.296,60 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy dwieście 
dziewięćdziesiąt sześć 60/100), w tym zamówienie podstawowe: 6.148,30 zł, zamówienie 
w ramach opcji: 6.148,30 zł. 
 
 
W postępowaniu zostało złożonych pięć ofert. 
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Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
Termin wykonania 

zamówienia  
Okres gwarancji 

(ważności testów) 
Warunki płatności 

Część A – Odczynniki 

 
Oferta nr 2 
Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowe 
„Chemland” 
Zbigniew Bartczak 
ul. Usługowa 3 
73-110 Stargard 
 

11.182,56 zł 

21 dni 
kalendarzowych 

liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 
(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 
Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 
– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

Oferowany termin 
ważności 
odczynników  
w momencie 
dostawy (wyrażony 
w procentach 
okresu ważności 
od daty produkcji)  
wynosi: 
90% okresu 
ważności od daty 
produkcji 

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

Oferta nr 5 
Przedsiębiorstwo 
Handlowe „VINC” 
Andrzej Jurkiewicz 
ul. Nowodworcowa 11/1 
81-581 Gdynia 

9.429,94 zł 

7 dni 
kalendarzowych 

liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 
(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 
Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 
– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

Oferowany termin 
ważności 
odczynników  
w momencie 
dostawy (wyrażony 
w procentach 
okresu ważności 
od daty produkcji)  
wynosi: 
95% okresu 
ważności od daty 
produkcji 

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

Część B -Testy kuwetowe  

Oferta nr 1 
HACH LANGE  
Sp. z o.o. 
ul. Krakowska 119 
50-428 Wrocław 

38.194,82 zł 

 
7 dni 

kalendarzowych  
 

liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 

(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 

Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 

– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

Oferowany termin 
ważności 
odczynników  
w momencie 
dostawy (wyrażony 
w procentach 
okresu ważności 
od daty produkcji)  
wynosi: 
95% okresu 
ważności od daty 
produkcji 

Zgodnie ze wzorem 
umowy - 21 dni  
od daty otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej faktury 
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Oferta nr 2 
Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowe 
„Chemland” 
Zbigniew Bartczak 
ul. Usługowa 3 
73-110 Stargard 
 

47.344,82 zł 

 
 

15 dni 
kalendarzowych  

 
liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 

(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 

Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 

– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

 

Oferowany termin 
ważności 
odczynników  
w momencie 
dostawy (wyrażony 
w procentach 
okresu ważności 
od daty produkcji)  
wynosi: 
90% okresu 
ważności od daty 
produkcji 

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

Część C – Szkło laboratoryjne 

Oferta nr 2 
Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowe 
„Chemland” 
Zbigniew Bartczak 
ul. Usługowa 3 
73-110 Stargard 

14.778,70 zł 

 
21 dni 

kalendarzowych  
 

liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 

(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 

Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 

– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

 

 
- 
 

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

Oferta nr 3 
WITKO Sp. z o.o. 
Al. Piłsudskiego 143 
92-332 Łódź 

10.947,00 zł 

 
14 dni 

kalendarzowych  
 

liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 

(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 

Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 

– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

 

 
- 

 

Zgodnie ze wzorem 
umowy - 21 dni od 
daty otrzymania 
przez 
Zamawiającego 
prawidłowo 
wystawionej faktury 
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Część D – Materiały laboratoryjne 

Oferta nr 2 
Przedsiębiorstwo 
Techniczno-Handlowe 
„Chemland” 
Zbigniew Bartczak 
ul. Usługowa 3 
73-110 Stargard 

5.797,09 zł 

21 dni  
kalendarzowych  

 
liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 

(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 

Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 

– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

 
- 

 

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

Oferta nr 3 
WITKO Sp. z o.o. 
Al. Piłsudskiego 143 
92-332 Łódź 

7.953,18 zł 

14 dni  
kalendarzowych  

 
liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 

(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 

Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 

– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

 
- 

 

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

Oferta nr 4 
BIONOVO 
Aneta Ludwig 
ul. Nowodworska 7 
59-220 Legnica 

11.297,46 zł 

21 dni  
kalendarzowych  

 
liczony od dnia zawarcia 
umowy do dnia podpisania 
protokołu zdawczo - 
odbiorczego bez zastrzeżeń–
dotyczy zamówienia 
podstawowego; 

i 
liczony od dnia przesłania 

(drogą elektroniczną) 
zamówienia częściowego do 

Wykonawcy do dnia 
podpisania protokołu zdawczo 
- odbiorczego bez zastrzeżeń 

– dotyczy zamówienia w 
ramach prawa opcji 

 
- 

 

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

 
Sporządziła: Alina Kryczałło                           Zatwierdził: 
 

                                                                                                                               Dziekan 
                                                                                                                              Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska 
                                                                                                                               dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG 

                                                                                                 
 
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 6 do SIWZ. 


