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Łódź, dnia 27 czerwca 2019 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Niniejszym Zamawiający informuje, że w postępowaniu nr BNP/ZP-5/2019 pn. „Dostawa odczynników 

chemicznych oraz materiałów zużywalnych do badań” prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.18.1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

według procedury dla wartości przedmiotu zamówienia poniżej 221.000 EUR, wpłynęły do 

Zamawiającego następujące oferty, zgodnie z datą wpływu: 

 

1. Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61 – 249 Poznań 

Część nr 3 – 1.808,79 PLN brutto, termin wykonania zamówienia – 14 dni; 

Część nr 4 – 2.874,09 PLN brutto, termin wykonania zamówienia – 21 dni; 

Część nr 5 – 25.793,08 PLN brutto, termin wykonania zamówienia – 14 dni. 

 

2. „LABO-MIX” Spółka Jawna Andrzej Wencław i Wspólnicy, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź 

Część nr 2 – 8.690,27 PLN brutto, termin wykonania zamówienia – 30 dni; 

Część nr 3 – 1.835,70 PLN brutto, termin wykonania zamówienia – 30 dni; 

Część nr 4 – 2.296,09 PLN brutto, termin wykonania zamówienia – 30 dni. 

 

 

 

Zamawiający przeznaczył nw. kwoty na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia: 

Część nr 2 – 8.720,00 PLN brutto, 

Część nr 3 – 1.810,00 PLN brutto, 

Część nr 4 – 2.509,06PLN brutto, 

Część nr 5 – 13.096,90 PLN brutto. 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający przypomina o konieczności przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni  

od zamieszczenia niniejszej informacji - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności  

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem, 

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 


