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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy informuje zgodnie z art. 92 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zambwieri publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.), ±e w
postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe odczynnik6w dla laboratorium i
repelent6w wybrat nastepuj^ce oferty:

Zadanie 1:
Wojewbdzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zawiadamia, ze uniewa±nrt postepowanie
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawe odczynnik6w dla laboratorium i repelent6w w ramach
zadania 1: dostawa kwasu do chromatografii zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z pozn. zm.) tj. nie ztozono zadnej
oferty niepodlegaja_cej odrzuceniu.

Zadanie 2:
,,Alchem Grupa" Spolka z ograniczona^ odpowiedzialnosciq ul. Polna 21, 87-100 Torufi

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najnizsza, cene i najkorzystniejszy termin przydatnosci
do uzycia, kt6re byfy kryteriami wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawc6w, ktorzy ztozyli oferty:
1. ,,Alchem Grupa" Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnoscia. ul. Polna 21, 87-100 Toruh

Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i ta_czna punktacja:
1. ,,Alchem Grupa" Sp6tka z ograniczonq odpowiedzialnoscia. ul. Polna 21, 87-100 Toruh

Kryterium cena - 90,00 pkt
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
tqczna punktacja - 100,00 pkt

Zadanie 3:
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zawiadamia, ze uniewaznil post^powanie
w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw§ odczynnikow dla laboratorium i repelent6w w ramach
zadania 3: dostawa repelent6w zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zambwieh publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z p6zn. zm.) tj. nie ztozono ±adnej oferty
niepodlegaja.cej odrzuceniu.

Zadanie 4:
,,Alchem Grupa" Spolka z ograniczon$ odpowiedzialnoscia ul. Polna 21, 87-100 Toruh

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najnizsza. cene i najkorzystniejszy termin przydatnosci
do uzycia, ktbre byty kryteriami wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawc6w, ktbrzy z(ozy!i oferty:
1. ,,Alchem Grupa" SpoJka z ograniczona. odpowiedzialnoscia, ul. Polna 21, 87-100 Toruri

Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i fqczna punktacja:
1. ,,Alchem Grupa" SpoJka z ograniczona, odpowiedzialnosciq ul. Polna 21, 87-100 Toruh

Kryterium cena - 90,00 pkt
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
L^czna punktacja - 100,00 pkt

Zadanie 5:
Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy zawiadamia, ze uniewaznrt post^powanie
w trybie przetargu nieograntczonego na dostawe odczynnikow dla laboratorium i repelent6w w ramach
zadania 2: dostawa wzorca do chromatografii zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zam6wieh publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pozn. zm.) tj. nie ztozono zadnej
oferty niepodlegaja.cej odrzuceniu.
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Zadanie 6:
,,LGC Standards" Spotka z ograniczonq odpowiedzialnoscia ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekan6w Lesny,
05-092 tomianki

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najnizsza. cene i najkorzystniejszy termin przydatnosci
do uzycia, kt6re byty kryteriami wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawc6w, kt6rzy zlozyli oferty:
1. ,,LGC Standards" SpoJka z ograniczon^ odpowiedzialnoscia ul. Marii Konopnickiej 1,

Dziekanbw Lesny, 05-092 Lomianki
Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i Iqczna punktacja:

1. ,,LGC Standards" SpoJka z ograniczonq odpowiedzialnoscia. ul. Marii Konopnickiej 1,
Dziekanbw Lesny, 05-092 Lomianki
Kryterium cena - 90,00 pkt
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt
La.czna punktacja - 100,00 pkt

Zadanie 7:
Sigma-Aldrich Sp6tkazograniczona.odpowiedzialnoscia.ul. Szelqgowska 30, 61-626 Poznafi

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najnizsza, cene i najkorzystniejszy termin przydatnosci
do uzycia, kt6re byty kryteriami wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawc6w, ktbrzy zlozyli oferty:
1. Sigma - Aldrich SpoJka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. ul. Szela,gowska 30, 61-626 Poznafi
2. ,,Alchem Grupa" Spolka z ograniczon^ odpowiedzialnoscia ul. Polna 21, 87-100 Toruh

Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tqczna punktacja:
1. Sigma - Aldrich Sp6lka z ograniczona, odpowiedzialnoscia^ ul. Szel^gowska 30, 61-626 Poznafi

Kryterium cena - 90,00 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt.
ta.czna punktacja - 100,00 pkt.

2. ,,Alchem Grupa" Sp6lka z ograniczona. odpowiedzialnoscia, ul. Polna 21, 87-100 Torur1)
Kryterium cena - 76,98 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt.
L^czna punktacja - 86,98 pkt.

Zadanie 8:
,,LGC Standards" Spolka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. ul. Marii Konopnickiej 1, Dziekan6w Lesny,
05-092 Lomianki

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta posiada najnizsza. cene i najkorzystniejszy termin przydatnosci
do uzycia, kt6re byty kryteriami wyboru oferty.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawcbw, kt6rzy ztozyli oferty:
1. ,,LGC Standards" SpoJka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. ul. Marii Konopnickiej 1,

Dziekan6w Lesny, 05-092 Lomianki
2. ,,Alchem Grupa" Sp6Jka z ograniczona. odpowiedzialnoscia. ul. Polna 21, 87-100 Toruri

Punktacja przyznana ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i f$czna punktacja:
1. ,,LGC Standards" Spolka z ograniczona. odpowiedzialnoscia^ ul. Marii Konopnickiej 1,

Dziekan6w Lesny, 05-092 Lomianki
Kryterium cena - 90,00 pkt.
Kryterium termin realizacji - 10,00 pkt.
ta.czna punktacja - 100,00 pkt.

1. ,,Alchem Grupa" Sp6lka z ograniczona, odpowiedzialnoscia^ ul. Polna 21, 87-100 Toruri
Kryterium cena -46,34 pkt.
Kryterium termin realizacji - 5,00 pkt.
L^czna punktacja - 51,34 pkt.
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