
 
  

 

 
 

Informacja o wyniku postępowania: 

Dotyczy zapytania ofertowego nr 09/03/2019/CD20 

Materiał/Przedmiot 
Nazwa/dane oferenta 

najkorzystniejszej oferty 

Wartość oferty 
netto [PLN] 

Grupa I - Końcówki Combitip Advanced, kompatybilne z pipetą elektroniczną 
Eppendorf Multipette, opakowanie zbiorcze, niesterylne 

 

Objętość 2,5 ml 

Ze względu na spełnienie 
wszystkich wymagań wybrano 
jedyną złożoną  ofertę przez: 
 VWR International Sp. z o. o. 

ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

1 680,00 zł 

Objętość 5 ml 

Ze względu na spełnienie 
wszystkich wymagań wybrano 
jedyną złożoną  ofertę przez: 
 VWR International Sp. z o. o. 

ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

5 376,00 zł 

Objętość 10 ml 

Ze względu na spełnienie 
wszystkich wymagań wybrano 
jedyną złożoną  ofertę przez: 
 VWR International Sp. z o. o. 

ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

1 344,00 zł 

Objętość 25 ml 

Ze względu na spełnienie 
wszystkich wymagań wybrano 
jedyną złożoną  ofertę przez: 
 VWR International Sp. z o. o. 

ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

795,08 zł 

Objętość 50 ml 

Ze względu na spełnienie 
wszystkich wymagań wybrano 
jedyną złożoną  ofertę przez: 
 VWR International Sp. z o. o. 

ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

879,20 zł 

Grupa II - Końcówki do pipet, kompatybilne z pipetą Eppendorf, system uzupełniający 
w worku, niesterylne 

 

Objętość 1 – 200 µl, ze 
skalą, żółte, ścięta 

końcówka, średnica zew. 
6 mm, wysokość 50 mm 

Ze względu na największą ilość 
uzyskanych punktów za 

najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: 

13 027,50 zł 



 
  

 

 
 

VWR International Sp. z o. o. 
ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

Objętość 100 – 1000 µl, 
niebieskie, średnica zew. 
8 mm, wysokość 75 mm 

Ze względu na największą ilość 
uzyskanych punktów za 

najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: 

Biokom Baka Olszewski Sp.j. 
ul. Wspólna 3, 

05-090 Janki k / Warszawy 
Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

2 037,00 zł 

Objętość 0,1 – 10 µl, 
przezroczyste, ze skalą, 

średnica zew. 5 mm, 
wysokość 30 mm 

Ze względu na największą ilość 
uzyskanych punktów za 

najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: 

Biokom Baka Olszewski Sp.j. 
ul. Wspólna 3, 

05-090 Janki k / Warszawy 
Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

840,00 zł 

Objętość 1000 – 5000 µl, 
ze skalą, wysokość 123 

mm 

Ze względu na największą ilość 
uzyskanych punktów za 

najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: 

VWR International Sp. z o. o. 
ul. Limbowa 5, 
80-175 Gdańsk 

Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

3 180,00 zł  

Objętość 5000 – 10000 
µl, ze skalą, wysokość 

155 mm 

Ze względu na największą ilość 
uzyskanych punktów za 

najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: 

Alchem Grupa Sp. z o.o. 
ul. Polna 21 

87-100 Toruń  
Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

2 300,00 zł 

Grupa III – Końcówki z filtrem do pipet, kompatybilne z pipetą Eppendorf, pakowane 
w pudełka, sterylne 

 

Objętość 1 – 100 µl, 
przezroczyste, z filtrem, 

wysokość 49,66 mm 

Ze względu na największą ilość 
uzyskanych punktów za 

najkorzystniejszą wybrano ofertę 
złożoną przez: 

Biokom Baka Olszewski Sp.j. 
ul. Wspólna 3, 

05-090 Janki k / Warszawy 
Data wpłynięcia oferty: 29.04.2019 

1 540,80 zł 

 

 


