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Skierniewice, dn. 30.08.2022 r. 

 

L.dz. DZP- 211/2022 

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 3, 5, 6, 8  

oraz unieważnieniu postepowania na część 1, 2, 4 

 

I. Niniejszym informuje, iż w wyniku badania i oceny złożonych ofert w zapytaniu 

ofertowym nr 18/REG/2022 pn.: „Dostawa urządzeń pomiarowych, technicznych, 

laboratoryjnych”: 

1. dla części 3 wybrano ofertę firmy Anchem Sp. z o.o. za cenę 4628,49 zł brutto, 

przyznano 100,00 pkt. – oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Zapytaniu 

ofertowym. Na część 3 zostały złożone 2 oferty. Ofercie firmy Th. Geyer Polska Sp. z 

o.o. przyznano 89, 32 pkt.   

2. dla części 5 wybrano ofertę firmy DANLAB Danuta Katryńska za cenę 7908,90 zł 

brutto, przyznano 100,00 pkt. – oferta spełnia wszystkie wymagania określone w 

Zapytaniu ofertowym, Na część 5 została złożona 1 oferta. 

3. dla części 6 wybrano ofertę firmy Th. Geyer Polska Sp. z o.o.  za cenę 19999,80 zł 

brutto przyznano 100,00 pkt. – oferta spełnia wszystkie wymagania określone w 

Zapytaniu ofertowym. Na część 6 została złożona 1 oferta. 

4. dla części 8 wybrano ofertę firmy AQUATERRA.PL MICHAŁ OLEKSIEWICZ za 

cenę 4255,80 zł brutto przyznano 100,00 pkt. – oferta spełnia wszystkie wymagania 

określone w Zapytaniu ofertowym. Na część 8 została złożona 1 oferta. 

II. Niniejszym informuje, iż w zapytaniu ofertowym nr 18/REG/2022 pn.: „Dostawa 

urządzeń pomiarowych, technicznych, laboratoryjnych”: 

1. część 1 - do terminu składania ofert na część 1 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z 

powyższym na podstawie Klauzuli XIV ust. 2 pkt 1 zapytania ofertowego 

Zamawiający unieważnia postępowanie dla części 1 

2. część 2 - do terminu składania ofert na część 2 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z 

powyższym na podstawie Klauzuli XIV ust. 2 pkt 1 zapytania ofertowego 

Zamawiający unieważnia postępowanie dla części 2; 

3. część 4 – została złożona 1 oferta, oferta złożona przez firmę HACH Lange Sp. z o.o. 

nie spełnia wymagania Zamawiającego określonego w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia ( zaproponowane urządzenie nie spełnia wymagania pkt 1 ppkt 1 litera a 

OPZ dla cz. 4 ) w związku z powyższym na podstawie Klauzuli XIV ust. 1 pkt 1 
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zapytania ofertowego Zamawiający odrzuca ofertę; Na podstawie Klauzuli XIV ust 

2 pkt. 2 Zapytania ofertowego unieważnia postępowanie dla części 4; 

4. część 7 - do terminu składania ofert na część 7 nie wpłynęła żadna oferta, w związku z 

powyższym na podstawie Klauzuli XIV ust. 2 pkt 1 zapytania ofertowego 

Zamawiający unieważnia postępowanie dla części 7 

        

Dziękuję za udział w postępowaniu. 

 

                                                              Z poważaniem                      

                                                                                                 Krzysztof Antczak 

                                                                                        DZP IO –PIB w Skierniewicach 

 


