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Gdańsk, 13.08.2018 r.  

 

Dotyczy: przeprowadzenie testów wstępnej kompostowalności dostarczonych przez 
Zamawiającego próbek kompozycji polimerowych oraz sporządzenie raportów z badań, 
PZ/36/2018/II+/EX 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 

Zamawiający informuje, że jako podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków unijnych 
na podstawie umowy partnerstwa 2014-2020 określającej Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w ramach Europejskiego, Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w ramach zamówienia na 
przeprowadzenie testów wstępnej kompostowalności dostarczonych przez Zamawiającego 
próbek kompozycji polimerowych oraz sporządzenie raportów z badań, w projekcie „Inkubator 
Innowacyjności+” realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania 
badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych 
i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 
4.4), dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty a jako najkorzystniejszą wybrał ofertę Wykonawcy: 

Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 
ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź 

 
W ramach niniejszego zamówienia ofertę złożyło 2 Wykonawców. Poniżej informacje dotyczące ofert: 

 

L.p. 
Nazwa i adres 
wykonawcy 

Cena oferty brutto w zł 

Zdobyta liczba 
punktów w 

kryterium: cena 
oferty brutto  

Łączna 
liczba 

punktów 

1 

Instytut Biopolimerów 
i Włókien Chemicznych 

ul. M. Skłodowskiej – 
Curie 19/27, 90-570 Łódź 

 

11 070,00 
W tym: 

Zamówienie 
podstawowe: 3 690,00 

Zamówienie objęte 
prawem opcji: 7 380,00 

100 100 

2 

COBRO – Instytut 
Badawczy Opakowań 

ul. Konstancińska 11  
02-942 Warszawa 

 

28 290,00 
W tym: 

Zamówienie 
podstawowe: 11 685,00 

Zamówienie objęte 
prawem opcji: 

16 605,00 

39,13 39,13 

 
Za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę Wykonawcy: Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych ul. M. Skłodowskiej – Curie 19/27, 90-570 Łódź 
 
Oferta uzyskała 100 pkt. w jedynym kryterium oceny ofert, cena oferty brutto - 100%. 
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Oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone przez 
Zamawiającego. 
 
W ramach niniejszego zamówienia nie odrzucono żadnej oferty, nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

 

 

 

 

 
 Z wyrazami szacunku  

na oryginale podpis  
Piotr Markowski  

Kierownik Zespołu Realizacji i Wsparcia 


