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Gdańsk, dnia 21 września 2020 r. 

 

Nr postępowania: PZ/33/2020/EP2/EX 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w projekcie 

„e-Pionier – wsparcie inwestorów w branży ICT szansą na rozwój potencjału uzdolnionych 

programistów” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe 

kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3). 

 

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, 

realizowanym w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych na podstawie Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy: 

Eppendorf Poland Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa 

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów  w kryterium cena – 100 pkt. 

Wybrana oferta jest zgodna z Zapytaniem ofertowym oraz spełnia wszystkie wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

Informacje na temat poddanych ocenie ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem ofert, 

przedstawia poniższa tabela: 

L.p. Nazwa i adres wykonawcy 

Cena 

ofertowa 

brutto w zł 

Liczba 

punktów w 

kryterium cena 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 

Eppendorf Poland Sp. z o.o. 

Al. Jerozolimskie 212 

02-486 Warszawa 

23.260,11 100 100 

2 
Asmedic Sp. z o.o. 

 ul. Sportowa 10, 83-230 Smętowo 
- - - 

 

Z powyższego postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy, odrzucono jedną ofertę. 

W rozdziale II zapytania ofertowego Zamawiający  wymagał, iż oferta winna być podpisana według 

zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli.  Nadto w rozdziale XVI zapytania 

ofertowego Zamawiający określił, że ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik 

nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej lub przesłać drogą elektroniczną. Przy 

wykorzystaniu drogi elektronicznej ofertę i inne dokumenty należy przesłać w formie skanów 

zawierających podpisy osoby składającej ofertę. 
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Wykonawca Asmedic Sp. z o.o., ul. Sportowa 10, 83-230 Smętowo złożył ofertę, która nie została 

własnoręcznie podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną. Złożenie oferty niepodpisanej 

własnoręcznie lub elektronicznie jest uchybieniem nieusuwalnym i stanowi o niezachowaniu, 

wymaganej pod rygorem nieważności, formy złożenia oferty, a w konsekwencji o nieważności złożonej 

oferty.  

 

 

 

Z poważaniem  
Krzysztof Malicki 
Prezes Zarządu 


