Szczecin 2013-07-17
Nz. WM/MK/PN/SEK/01/2013

OGŁOSZENIE
dot. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych pod nazwą: „Sukcesywna dostawa testów fotometrycznych,
odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych
materiałów laboratoryjnych”.
I. Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie
zawiadamia, na podstawie pkt. 10.11 rozdziału III specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), na
dostawę dla ZWiK Spółka z o. o. w Szczecinie testów fotometrycznych, odczynników
chemicznych, szkła laboratoryjnego, akcesoriów laboratoryjnych i innych materiałów
laboratoryjnych jako najkorzystniejsza została ostatecznie wybrana:
Na część nr 1 (testy fotometryczne) oferta złożona przez:
WITKO Spółka z o .o.
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
Cena oferty netto – 92.963,00 zł
Na część nr 2 (odczynniki chemiczne) oferta złożona przez:
HARTIM A. M. Janachowska
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
Cena oferty pierwotnej netto – 22.594,20 zł
Cena oferty po poprawieniu omyłki rachunkowej netto – 22.642,20 zł
Na część nr 3 (szkło laboratoryjne) oferta złożona przez:
ALCHEM - GRUPA Spółka z o. o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Region Zachodniopomorski
ul. Pierwszej Brygady 35 pok. 611
73-110 Stargard Szczeciński
Cena oferty netto – 19.166,14 zł

Na część nr 4 (odważki i wzorce) oferta złożona przez:
HARTIM A. M. Janachowska
Al. Piastów 42
71-065 Szczecin
Cena oferty netto – 3.595,70 zł
Na część nr 5 (materiały filtracyjne) oferta złożona przez:
LAB – SYSTEM – SERVICE A. R. Rusiniak
ul. Relaksowa 7
70-892 Szczecin
Cena oferty netto – 25.068,85 zł
Na część nr 6 (materiały mikrobiologiczne) oferta złożona przez:
ALCHEM - GRUPA Spółka z o. o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Region Zachodniopomorski
ul. Pierwszej Brygady 35 pok. 611
73-110 Stargard Szczeciński
Cena oferty netto – 5.479,20 zł
Na część nr 7 (akcesoria laboratoryjne) oferta złożona przez:
ALCHEM - GRUPA Spółka z o. o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń
Region Zachodniopomorski
ul. Pierwszej Brygady 35 pok. 611
73-110 Stargard Szczeciński
Cena oferty netto – 2.997,60 zł
Jednocześnie informujemy, iż umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed upływem terminu
związania ofertą.
Dziękujemy za udział w przeprowadzonym przez nas postępowaniu. Osoba upoważniona
do kontaktu z Wykonawcami - p. Marek Kowalski - tel: 091 489 88 13.
Z poważaniem

