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Znak sprawy: S6/2020/PN/ PL Grudziadz 15.05.2020 

Do wszystkich Wykonawców 
(strona internetowa) 

dotyczy: postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego na dostawy 
pn. Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów 

eksploatacy jnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów 
ana litycznych. 

Zawiadomienie 
o wybore oferty najkorzystniejszej, 
o ofertach, które zostały odrzucone 

Zamawiający - Miejskie Wodociągi i Oczyszcza lnia Sp. z o.o. w Grudziądzu, działając na 
podstawie §30 ust . 5 Regu laminu udzielania zamówień sektorowych stosowanego 
w M iejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z. o.o. w Grudziądzu - (Zarządzenie wewnętrzne 

Prezesa Zarządu Nr 2/2012 z dnia 27.02.2012 z późn . zm.) zawiadamia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty dokonanym w wyniku przeprowadzonego, w t rybie przetargu 
nieograniczonego, postępowania o udzielenie sektorowego zamówienia podprogowego pn. 
„Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego-materiałów 

eksploatacyjnych, materiałów do mikrobiologii, wzorców analitycznych oraz testów 
analitycznych". 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferty, złożone przez: 

Część I - Odczynniki chemiczne 

Wybrano ofertę nr 3, złożoną przez firmę: 

Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz 
ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia, 

cena oferty: cena oferty: 56 467,68 zł brutto (słownie złotych : pięćdziesiąt sześć tysięcy 

czterysta sześćdziesiąt siedem 68/100) 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowan iu i nie 
pod lega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający, dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z kryteriami wyboru oferty 
okreś lonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%, 
przyznając przedmiotowej ofercie najwyższą l iczbę punktów . 
Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją 
przyznaną ofertom, zawiera poniższa tabela: 
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Numer 
Nazwa i adres Wykonawcy 

oferty 
VWR International Sp. z o.o. 

1 ul. Limbowa 5 
Gdańsk, 80-175 

3 
Przedsiębiorstwo Handlowe VINC Andrzej Jurkiewicz 

ul. Nowodworcowa 11/1, 81-581 Gdynia 

s Alfachem Sp. z o.o. 
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań 

Część li - Szkło laboratoryjne - materiały eksploatacyjne 

Wybrano ofertę nr 4, złożoną przez firmę: 

Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

Liczba pkt w kryterium cena 
100% 

91,77 

100,00 

79,97 

Cena oferty {kwota brutto) wynosi: 107 184,02 zł brutto {słownie złotych: sto siedem tysięcy 

sto osiemdziesiąt cztery 02/100). 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 
podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający, dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z kryteriami wyboru oferty 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia {SIWZ): cena - waga 100%, 
przyznając przedmiotowej ofercie najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją 

przyznaną ofertom, zawiera poniższa tabela: 

Numer 
Nazwa i adres Wykonawcy 

oferty 

4 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

Część Ili - Materiały do mikrobiologii 

Wybrano ofertę nr 4, złożoną przez firmę : 

Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

Liczba pkt w kryterium cena 

100% 

100,00 

Cena oferty {kwota brutto) wynosi: 129 323,77 zł brutto (słownie złotych: sto dwadzieścia 
dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 77 /100). 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 
podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający, dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z kryteriami wyboru oferty 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia {SIWZ): cena - waga 100%, 
przyznając przedmiotowej ofercie najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją 

przyznaną ofertom, zawiera poniższa tabela: 

Numer 
Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt w kryterium cena 
oferty 100% 

4 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 

100,00 
ul. Polna 21, 87-100 Toruń 
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Część IV - Wzorce analityczne 

Wybrano ofertę nr 2, złożoną przez firmę : 

Tusnovics lnstruments Sp. z o.o. 
ul. Bociania 4a/49a, 31-321 Kraków 

Cena oferty (kwota brutto) wynosi: 75 556,44 zł brutto (słownie złotych: siedemdziesiąt pięć 
tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć i 44/100). 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 
podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający, dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z kryteriami wyboru oferty 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%, 
przyznając przedmiotowej ofercie najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją 

przyznaną ofertom, zawiera poniższa tabela: 

Numer 
Nazwa i adres Wykonawcy 

oferty 

2 
Tusnovics lnstruments Sp. z o.o. 
ul. Bociania 4a/49a, 31-321 Kraków 

Część V - Testy analityczne 

Wybrano ofertę nr 4, złożoną przez firmę : 

Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

Liczba pkt w kryterium cena 
100% 

100,00 

Cena oferty (kwota brutto) wynosi: : 108 172,47 brutto (słownie złotych: sto osiem tysięcy sto 
siedemdziesiąt dwa i 47/100). 

Wykonawca, który złożył powyższą ofertę spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie 
podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. 

Zamawiający, dokonał wyboru powyższej oferty, zgodnie z kryteriami wyboru oferty 
określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): cena - waga 100%, 
przyznając przedmiotowej ofercie najwyższą liczbę punktów. 

Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz z punktacją 

przyznaną ofertom, zawiera poniższa tabela: 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba pkt w kryterium cena 

100% 

4 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 

100,00 ul. Polna 21, 87-100 Toruń 

WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 

W niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy: Th. Geyer Polska Sp. z o.o. Czeska 
22A, 03-902 Warszawa. 

Uzasadnienie prawne: § 29 ust. 1, 2 i 7 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych 
(Zarządzenie wewnętrzne Prezesa Zarządu Nr 2/2012 z dnia 27.02.2012 z późn . zm.) 

Uzasadnienie faktyczne: 

Wykonawca: Th. Geyer Polska Sp. z o .o. złożył ofertę niezgodnie z wymaganiami określonymi 

w zapisach Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Dział XII pkt 1.3) ofertę składa się 
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pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Na podstawie § 26 ust. 2 Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych (Zarządzenie wewnętrzne Nr 2/2012 Prezesa MWiO sp. z o. o. z dnia 
27.02.2012r. z późn .zm.), zwanego dalej Regulaminem (dostępny na stronie internetowej 
zamawiającego: www.bip.wodociagi.grudziadz.pl) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, 
w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego 

kwa lifikowanego certyfikatu. Ponadto, przepisy ustawy Kodeksu cywilnego wskazują, że do 
zachowania formy pisemnej czynności prawnej - a taką jest złożenie oferty - wystarcza 
złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. 
Przesłankami uznania formy oświadczenia woli za p isemną są zatem: własnoręczność podpisu 

oraz złożenie go na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Zatem, złożona oferta 
w formie zdjęć, oferta nie spełnia wymogu pisemności gdyż, nie jest opatrzona 
własnoręcznym podpisem, jak również nie spełnia formy elektronicznej, gdyż nie nie jest 
złożona w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Zgodnie z zapisami Specyfikacj i istotnych warunków zamówienia Dział IV pkt 1 oraz pkt 2 
Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego, w Grudziądzu, (86-300 Grudziądz) przy 
ul. Mickiewicza 28/30, sekretariat (I pięt ro), w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 
05.05.2020 r. do godz. 12:00. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 (od poniedziałku 
do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych). Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty 
w miejsce i do upływu terminu wyznaczonego przez zamawiającego, a nie data nadania. Za 
dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada 
wykonawca 
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Rozdzielnik: 
1. a/a, 
2. storna internetowa 
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