
 

 

Bionanopark Sp. z o.o. 

Łódź 93-465,  

ul. Dubois 114/116 

NIP 7251870050  REGON 473214329 

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia  

XX Wydział KRS 0000187053  Kapitał zakładowy 43 149 000 zł 

tel. (+48) 42 280 76 76 

fax (+48) 42 684 50 00 

biuro@technopark.lodz.pl 

www.technopark.lodz.pl Strona 1/3 

 

Łódź, dnia 28.02.2018 r.  

 

 

 

INFORMACJA 

o rozstrzygnięciu postępowania 

pn. „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych,  
szkła laboratoryjnego, materiałów zużywalnych oraz materiałów do technik 

chromatograficznych” 
nr BNP/ZP-4/2018  

 

I 

Oferta firmy Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, Oddział Łódź, ul. Traktorowa 140, 

91-204 Łódź wygrała postępowanie w Części nr 1 uzyskując największą sumę – łącznej oceny 

punktowej (P), tj. 100,00 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 90,00 pkt. w kryterium cena 

ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

Oferta firmy LABO-MIX Spółka Jawna, Krystyna Skała Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 90,60 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 

83,46 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 7,14 pkt. w kryterium termin wykonania 

zamówienia (T)). 

 

II 

Oferta firmy Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, Oddział Łódź, ul. Traktorowa 140, 

91-204 Łódź wygrała postępowanie w Części nr 2 uzyskując największą sumę – łącznej oceny 

punktowej (P), tj. 100,00 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 90,00 pkt. w kryterium cena 

ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

Pozostałe oferty złożone w Części nr 2 niepodlegające odrzuceniu: 

 

Oferta firmy LABO-MIX Spółka Jawna, Krystyna Skała Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 86,02 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 

78,88 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 7,14 pkt. w kryterium termin wykonania 

zamówienia (T)). 

 

Oferta firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń uzyskała sumę – łącznej oceny 

punktowej (P), tj. 62,72 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 55,58 pkt. w kryterium cena 

ofertowa brutto (C) oraz – 7,14 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

 

III 

Oferta firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń wygrała postępowanie w Części nr 3 

uzyskując największą sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 97,14 pkt. (na łączną ocenę punktową 

składają się: 90,00 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 7,14 pkt. w kryterium termin 

wykonania zamówienia (T)). 
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Pozostałe oferty złożone w Części nr 3 niepodlegające odrzuceniu: 

 

Oferta firmy Anchem Sp. z o.o. sp. k. ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa uzyskała sumę – łącznej 

oceny punktowej (P), tj. 78,82 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 68,82 pkt. w kryterium 

cena ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

 

Oferta firmy LABO-MIX Spółka Jawna, Krystyna Skała Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 71,54 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 

64,40 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 7,14 pkt. w kryterium termin wykonania 

zamówienia (T)). 

 

Oferta firmy Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, Oddział Łódź, ul. Traktorowa 140, 

91-204 Łódź uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 66,25 pkt. (na łączną ocenę punktową 

składają się: 56,25 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin 

wykonania zamówienia (T)). 

 

IV 

Oferta firmy Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, Oddział Łódź, ul. Traktorowa 140, 

91-204 Łódź wygrała postępowanie w Części nr 4 uzyskując największą sumę – łącznej oceny 

punktowej (P), tj. 100,00 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 90,00 pkt. w kryterium cena 

ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

Oferta firmy LABO-MIX Spółka Jawna, Krystyna Skała Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 95,70 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 

88,56 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 7,14 pkt. w kryterium termin wykonania 

zamówienia (T)). 

 

V 

Oferta firmy LABO-MIX Spółka Jawna, Krystyna Skała Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

wygrała postępowanie w Części nr 5 uzyskując największą sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 

100,00 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 90,00 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) 

oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

VI 

Oferta firmy Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, Oddział Łódź, ul. Traktorowa 140, 

91-204 Łódź wygrała postępowanie w Części nr 6 uzyskując największą sumę – łącznej oceny 

punktowej (P), tj. 100,00 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 90,00 pkt. w kryterium cena 

ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

Pozostałe oferty złożone w Części nr 6 niepodlegające odrzuceniu: 

 

Oferta firmy „SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna  

ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 87,84 pkt.  

(na łączną ocenę punktową składają się: 80,70 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz –  

7,14 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

 

Oferta firmy Anchem Sp. z o.o. sp. k. ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa uzyskała sumę – łącznej 

oceny punktowej (P), tj. 95,80 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 85,80 pkt. w kryterium 

cena ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 
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Oferta firmy LABO-MIX Spółka Jawna, Krystyna Skała Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 98,93 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 

88,93 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania 

zamówienia (T)). 

 

VII 

Oferta firmy Alfachem Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, Oddział Łódź, ul. Traktorowa 140, 

91-204 Łódź wygrała postępowanie w Części nr 7 uzyskując największą sumę – łącznej oceny 

punktowej (P), tj. 100,00 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 90,00 pkt. w kryterium cena 

ofertowa brutto (C) oraz – 10,00 pkt. w kryterium termin wykonania zamówienia (T)). 

Oferta firmy LABO-MIX Spółka Jawna, Krystyna Skała Andrzej Wencław ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

uzyskała sumę – łącznej oceny punktowej (P), tj. 86,30 pkt. (na łączną ocenę punktową składają się: 

79,16 pkt. w kryterium cena ofertowa brutto (C) oraz – 7,14 pkt. w kryterium termin wykonania 

zamówienia (T)). 

 

 


