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INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną 

dostawę odczynników chemicznych. 

 

 Zamawiający, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niezwłocznie po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje. 

 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 7 września 2017 r.  do godz. 13.00 wpłynęła  

1 oferta. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości  

105 049,98 zł brutto, w tym: 

- 10 624,49 zł brutto na realizację części 1 (zadania 1); 

- 901,39 zł brutto na realizację części 2 (zadania 2); 

- 23 692,68 zł brutto na realizację części 3 (zadania 3); 

- 22 819,34 zł brutto na realizację części 4 (zadania 4); 

- 23 035,69 zł brutto na realizację części 5 (zadania 5); 

- 23 976,39 zł brutto na realizację części 6 (zadania 6). 

 

 W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę S.Witko – Sławomir Witko, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia /dotyczy części, na które Wykonawca 

składa ofertę/: 

1) w zakresie zadania nr 1, zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto (obliczoną 

zgodnie z postanowieniem 19.3 SIWZ): 9 446,40 zł, przy czym cena jednostkowa brutto za  

1 litr odczynnika wynosi 157,44 zł; 

2) w zakresie zadania nr 2, zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto (obliczoną 

zgodnie z postanowieniem 19.3 SIWZ): 1 033,20 zł, przy czym cena jednostkowa brutto za  

1 litr odczynnika wynosi 34,44 zł; 

3) w zakresie zadania nr 3, zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto (obliczoną 

zgodnie z postanowieniem 19.3 SIWZ): 24 575,40 zł, przy czym cena jednostkowa brutto za 

1 litr odczynnika wynosi 136,53 zł;  
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4) w zakresie zadania nr 4, zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną  cenę brutto (obliczoną 

zgodnie z postanowieniem 19.3 SIWZ): 8 733,00 zł, przy czym cena jednostkowa brutto za 1 

litr odczynnika wynosi 87,33 zł; 

5) w zakresie zadania nr 5, zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto (obliczoną 

zgodnie z postanowieniem 19.3 SIWZ): 12 546,00 zł, przy czym cena jednostkowa brutto za  

1 litr odczynnika wynosi 62,73 zł; 

6) w zakresie zadania nr 6, zgodnie z postanowieniami SIWZ za łączną cenę brutto (obliczoną 

zgodnie z postanowieniem 19.3 SIWZ): 21 648,00  zł, przy czym cena jednostkowa brutto za 

 1 litr odczynnika wynosi 108,24 zł; 

 

Wykonawca oferuje dostawę jednostkową (druga dostawa i kolejne) w terminie: 

- zadanie 1: 20 dni; 

- zadanie 2: 20 dni; 

- zadanie 3: 20 dni; 

- zadanie 4: 20 dni; 

- zadanie 5: 20 dni; 

- zadanie 6: 20 dni; 

 

UWAGA! 

 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 
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