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PN 46712019 czytnik ptytek II

Poznafl, 5 sierpnia 2019 r.

Dotvczv: postenowania w trvbie przetargu nieosraniczoneqo nr PN 46712019 o warto5ci mnieiszei nD kwotv
okreSlone w przepisach wvdanvch na podstawie art. ll ust.8 Pzp. nadostawe wraz z monta2em
i uruchomieniem wvsokoprzeoustowego i wielodetekcvinego czvtnika plvtek do pomieszczenia wskazanego
w siedzibie Zamawiaiacego. zsodnie z wvmaqaniami Zamawiaiaceso okreSlonvmi w Soecvfikacii
Technicznei Przedmiotu Zam6wienia zawartei w czeSci IV SIWZ (dalei ..soecvfikacia techniczna")

I

Na podstawie art. 92 ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. z p6in. zrn. Prawo zam6wief publicznych
Zamawiajqcy informuje, 2e w postgpowaniu nr PN 46712019 o wartoSci mniejszej ni2 kwoty okreSlone
w przepisach wydanych na podstawie art. I I ust. 8 Pzp, na dostawg wraz z montazem i uruchomieniem
wysokoprzepustowego i wielodetekcyjnego czytnika ptytek do pomieszczenia wskazanego w siedzibie
Zamawiaj4cego (PN 46712019), zgodnie zwymaganiami Zanawiaj4cego okreSlonymi w Specyfrkacji
Technicznej Przedmiotu Zam6wienia zawartej w czgsci IV SIWZ (dalej ,,specyfikacja techniczna") zostala
wybrana nastgpuj4ca firma:
Wykonawca nr I
Biogenet Sp. z. o. o.

ul. Parkingowa nr I
05-420 J6zef6w
cena brutto oferty wynosi 560 178,41 PLN

Wybrany Wykonawca spehria warunki udzialu w postgpowaniu oraz uzyskal najwyasz4 l4czirq liczbg punlct6w

w kryteriach oceny ofen.

2.

Zamawiaj4cy informuje, ze w postgpowaniu ofertg zlozyla nastgpuj4ca firma:
Biogenet Sp. z. o. o., ul. Parkingowa nr 1,05420 J6zef6w
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oferta nr I

Streszczenie oceny i por6wnanie zlozonych ofert
Punktacja

Nr

Nazwa (firma) i adres

oferty

Wykonawcy

Kryteria technicme

cena
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I

Biogenet Sp. z. o. o.
ul. Parkingowa nr I
05-420 J6zefow

modul optycmy absorbancji - wbudowany posiadaj4cy szybki odczyt plytki 96dolkowej w pomiarach kinetycmych absorbcji ponizej l0s: - t0 pkt
2. modul optyczny fl uorescencj i z polwy zacj4 - wbudowany posiadal4cy
- zakres dynamiki powyzej 8 dekad (np. od 0 do > 200 000 000 zliczeri) - 5 pkt
- czuloS6 pomiaru intensyrrnodci fluorescencji ponizej 0.5 pM (mniej niz l0
amol/dolek ptjirki 384 dolkowej FITC - l0 pkt
3. modul optyczny luminescencji - wbudowany posiadaj4cy
- zakres dynamiki polvyzej 8 dekad (np. od 0 do >200 000 000 zliczeri) - 5 pkt
- czuloSC pomiaru w srybkim te$cie ATP poni2ej 0.5 pM (mniej niz l0
amol/dolek plytki 384-dolkowej) - l0 pkt
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