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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

 

o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/BBA – 7/2022 w trybie 

podstawowym na dostawę fabrycznie nowych urządzeń do oznaczeń 

mikrobiologicznych. 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych na podstawie 

art. 253 ust. 1 ustawy pzp informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę fabrycznie nowych 

urządzeń do oznaczeń mikrobiologicznych jako najkorzystniejsza wybrana 

została oferta złożona przez: 

 

ALCHEM GRUPA sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 

 

Wyłoniony Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta 

nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych  

w specyfikacji warunków zamówienia kryteriów oceny ofert: cena – 100%.  

Cena przedstawiona przez Wykonawcę mieści się w kwocie, jaką Zamawiający 

ma zamiar przeznaczyć na realizację zamówienia. 

 

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym 

postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny ofert. 

 

Numer 
oferty  

Nazwa (firma) i adres 
Wykonawcy  

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena 

2.  
ALCHEM GRUPA sp. z o.o. 

ul. Polna 21, 87 – 100 Toruń 
100 pkt 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych zawiadamia, 

że na podstawie art. 308 ust. 3 pkt. 1) a) ustawy pzp, umowa w sprawie udzielenia 

zamówienia może zostać zawarta przed upływem terminu o którym mowa w art. 

308 ust. 2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę.  

 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021r, poz. 1129 t.j) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX tejże 

ustawy. 
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