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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust, 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 

Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa 

spektrofotometru UV-VIS wraz z oprogramowaniem sterującym oraz wyposażeniem 

dodatkowym dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, numer sprawy: ZP-2401-

5/2021, ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/BZP 00061958/01. 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonał wyboru oferty, złożonej przez 

Wykonawcę:  

Selwa Sp. z o.o., ul. Grójecka 194/35, 02-390 Warszawa 

 

Uzasadnienie: 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, 

oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi 

w SWZ. 
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2. Zestawienie złożonych ofert 

Zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw (firm) i adresów Wykonawców którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację przedstawia poniższa tabela 

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt. 
w kryterium 

„cena” 
(max 100 pkt.) 

Łączna 
punktacja 

1. 
SELWA  Sp. z o.o. 

ul. Grójecka 194/35, 02-390 Warszawa 
100,00 100,00 

2. 
SYLAB Jarosław Nahorny 

ul. Przylesie 21/302, 03-153 Warszawa 
▬ ▬ 

3. Informacja o ofertach odrzuconych  

Zamawiający informuje, że oferta Wykonawcy: SYLAB Jarosław Nahorny, 

ul. Zakopiańska 9/109, 30-418 Kraków, została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

5) Ustawy, jako, że jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty: 

Zgodnie z pkt. 15.4. SWZ, treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SWZ. W skład 

oferty wchodzi dokument Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia 

z wymogami Zamawiającego, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. 

Wykonawca złożył w ofercie dokument  Tabela zgodności, wg Załącznika nr 3 do SWZ, 

jednakże nie wszystkie parametry oferowane przez Wykonawcę spełniają minimalne 

parametry wymagane przez Zamawiającego: 

 W pkt. 3. lit. g) Zamawiający określił wymagane minimalne parametry: „Regulowana 

szerokość spektralna szczeliny w zakresie 0,20 – 4,00 nm z krokiem 0,01 nm”. 

Wykonawca zaoferował parametry: „0,1; 0,2; 0,5; 2; 5; 10nm Szczeliny do niskich 
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szumów2; 5;10nm Szczeliny do mikrokuwet: 1; 2nm” przy czym nie podano 

wymaganego kroku 0,01 nm. 

 W pkt. 3. lit. m) Zamawiający określił wymagane minimalne parametry: „Światło 

rozproszone: < 0,00005%T przy 370nm”. Wykonawca zaoferował parametry: 

„< 0,00008%T przy 370nm”, co jest niezgodne z wymaganiami 

 W pkt. 3. lit. o) Zamawiający określił wymagane minimalne parametry: „Automatyczny 

zmieniacz kuwet 6x6 termostatowany elementem Peltier’a w zakresie 0-100°C 

z programowalnym gradientem temperatury wraz z niezbędnymi akcesoriami do 

instalacji”. Wykonawca zaoferował parametry: 6/8 dla kuwet o dł. drogi optycznej 

10/5mm”, co jest niezgodne z wymaganiami. 

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty 

Wykonawcy: SYLAB Jarosław Nahorny, ul. Zakopiańska 9/109, 30-418 Kraków, na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 5) Ustawy, jako, że treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia, 

ponieważ zaoferowane przez Wykonawcę parametry spektrofotometru UV-VIS nie są 

w pełni zgodne z minimalnymi parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. 

4. Termin zawarcia umowy: 

Zgodnie z przepisami art. 308 ust. 2 Ustawy umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577, może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5. Środki ochrony prawnej: 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodne z Działem IX „Środki ochrony 

prawnej” Ustawy. 
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