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Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) 
w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby 
projektu pn.: FlorIntegral  - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych 
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski (znak sprawy 1/ZP/2018/FI_ŚOB)  finansowanego ze 
środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-
0006/17 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający - Śląski Ogród Botaniczny 
Związek Stowarzyszeń ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów  informuje, że w wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na  Dostawę fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem i instalacją oraz 
szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad gwarancji dla 
pracowników Zamawiającego została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez : 
Biogenet Sp. Z o. o. 
Ul. Parkingowa 1  
05-420 Józefów 
Cena oferty – 88 560,00 zł 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w niniejszym 
postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia. Treść oferty odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, jest zgodna z ustawą Pzp, oferta jest ważna i spełnia 
wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Według przyjętych kryteriów oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów. 
 
Oferta uzyskała 100,00 punktów, w tym: 
a) Cena – 60,00 pkt  
b) Okres gwarancji – 40,00 pkt 
 
Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja. 
Poniżej Zamawiający przedstawia nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby, albo miejsca 
zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 
w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie przetargu 



 
nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa fitotronu wraz z rozładunkiem, wniesieniem 
i instalacją oraz szkoleniem (instruktażem) w zakresie obsługi i konserwacji oraz zasad 
gwarancji dla pracowników Zamawiającego na potrzeby projektu pn.: FlorIntegral  - 
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory 
na terenie Polski (znak sprawy 1/ZP/2018/FI_ŚOB)  finansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. POIS.02.04.00-00-0006/17 
 

Nr oferty 

Firma oraz adres 

wykonawcy, który 

złożył ofertę 

Cena (max 60 

pkt) 

Okres gwarancji 

(max 40 pkt) 

Łączna liczba 

punktów [pkt] 

1 

 SANLAB J. Kaczorek, 

M. Bińczak sp. j.  

Ul. Andrychowska 7 

01-447 Warszawa 

55,12 pkt. 0,00 pkt. 55,12 pkt 

2 

 Biogenet Sp. z o. o. 

Ul Parkingowa 1 

05-420 Józefów 
60,00 pkt. 40,00 pkt. 100,00 pkt. 

 
 
W postepowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani nie wykluczono Wykonawcy. 
 

 

Zastępca Dyrektora 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
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