
                                                                                                                    

 

 

 
Huta Krzeszowska 09.11.2018 r.  
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Protokół Wyboru Wykonawcy według zasady konkurencyjności w ramach 
zapytania ofertowego  z dnia 02.11.2018 r. dotyczącego:  Autoklaw   (znak 
sprawy: AS/2/11/2018). 
 
Postepowanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Narodowego Centrum Badao i Rozwoju w ramach Programu BIOSTRATEG III. Tytuł projektu:  
Opracowanie innowacyjnej biodegradowalnej otoczki dla nasion soi opartej na 
biopolimerach z surowców odnawialnych dla zwiększonej tolerancji roślin na niekorzystne 
warunki środowiskowe  (BIOSOYCOAT) 
 
1. Zamawiający 

Naukowo Badawcze Centrum Rozwoju Soi AgeSoya Sp. z o.o. 

ul. Długa 50 A 

37 – 413 Huta Krzeszowska 

 

2. Przedmiot zamówienia 

Autoklaw   (znak sprawy: AS/2/11/2018) o parametrach zgodnych ze specyfikacją: 

Sterylizator z komorą sterylizacyjną pionową  

Wymiary gabarytowe: (SxWxG) 700/1000/600 mm (±10%) 

Pojemnośd komory ok. 60  litrów ± 5 litrów 

Wymiary komory 400x460 mm  ± 5% 

Obudowa drzwi sterylizatora gładka bez wystających elementów, drzwi otwierane za pomocą 
przycisku znajdującego się na panelu sterowania  

Pokrywa zewnętrzna drzwi wykonana z izolującego tworzywa zabezpieczającego przed 
poparzeniem 

Rama i obudowa wykonane ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 304 wg. AISI, malowana 

Sterylizator wyposażony w skrętne kółka z blokadami szt. 4 

Kocioł komory wykonany ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 316 L wg. AISI 

Temperatura sterylizacji programowana w zakresie 105-136 °C 

Wbudowana wytwornica pary  

System automatycznego pulsacyjnego odpowietrzania komory 

Wbudowany dodatkowy czujnik temperatury w komorze (sonda giętka)  

Automatyczne ryglowanie pokrywy z blokadą temperaturową 

Uszczelka rozprężana parą 

Sterowanie mikroprocesorowe 

Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim. 

Wyświetlanie komunikatów o zaistniałych awariach. 

Rozwiązania gwarantujące dostęp do ustawieo sterylizatora według stopnia kompetencji 



                                                                                                                    

 

 

personelu. 

W pełni automatyczna realizacja wszystkich programów sterylizacyjnych. 

Odczyt parametrów z kolorowego dotykowego wyświetlacza  

Programy sterylizacyjne – min. 18 programów 

System chłodzenia zrzutu kondensatu do wartości bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej 

Możliwośd dokonywania zmian w ustawieniach parametrów sterylizacji przez użytkownika 

Włącznik czasowy cyklu ( program uruchamia się po wcześniejszym ustawieniu daty i 
godziny startu )  

System zamkniętego obiegu wody 

Komora wyposażona w port walidacyjny 

Sterylizator musi umożliwid sterylizację płynów 

Zasilanie elektryczne max 6 kW 

Kosze sterylizacyjne wykonane z siatki nierdzewnej  na pełen wsad komory (2 szt.)  

Zużycie wody demineralizowanej na cykl max: 4 l  

Zużycie wody chłodzącej do chłodzenia kondensatu max.10 l wody wodociągowej zdatnej 
do picia. 

Port RS 232 do podłączenia urządzeo zewnętrznych np. komputera 

Port walidacyjny do wprowadzenia sond temperaturowych 
Zobowiązanie do przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania 
systemu należy dołączyd do dokumentacji ofertowej 

Certyfikat CE 

Gwarancja minimum  24 miesiące 

Oferent zobowiązany jest dołączyd wraz z ofertą pisemną autoryzację producenta sprzętu, 
udzieloną bezpośrednio wykonawcy na świadczenie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i 
pogwarancyjnego w zakresie oferowanej aparatury. 

 

 

3. Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego.  

     Zapytanie ofertowe zamieszczono w dn. 02.11.2018 na stronie internetowej    

     Zamawiającego: www.agesoya.com, oraz w siedzibie zamawiającego ul. Długa 50A; 37-   

     413 Huta Krzeszowska jak również na terenie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej w  

     Stalowej Woli ul. ul. Jana Pawła II; 37- 450 Stalowa Wola  pok. 1005; 37- 450 Stalowa    

     Wola. Zapytanie rozesłano w wersji elektronicznej do co najmniej trzech potencjalnych     

     Dostawców / Wykonawców. 

4. Kryteria wyboru oferty 

       Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

       Cena całkowita brutto – 100% 

       Liczba punktów będzie przyznawana według podanego poniżej wzoru: 

       Pn = Cmin/Cn x 100pkt 

       Podane wartości oznaczają: 

       Pn- liczba punktów dla oferty nr „n” 

http://www.agesoya.com/


                                                                                                                    

 

 

       Cmin – najmniejsza cena całkowita brutto ze wszystkich zaproponowanych przez 

oferentów 

       Cn – cena całkowita oferty nr „n”  

Opis sposobu obliczania ceny: 

Cena oferty winna byd wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena oferty jest ceną w 

rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. poz. 915 ). Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez 

wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 

do zaproszenia ceny netto, stawki VAT oraz ceny brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ustalone jako wynagrodzenie ryczałtowe 

dlatego cena brutto za realizację zamówienia określona w ofercie musi uwzględniad 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, jak również wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty. 

Stawka podatku VAT określana jest przez Wykonawcę w „Ofercie” zgodnie z ustawą z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) 

Ceny muszą byd podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy koocówkę pominąd, powyżej i równe 5 należy zaokrąglid w 

górę). 

5. Tryb udzielenia zamówienia: 

Zamówienie udzielane w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) wg. 

zasady konkurencyjności. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe do dnia 08.11.2018 r. do godziny 16:00 wpłynęły dwie 

oferty od potencjalnych Dostawców / Wykonawców. 

W wyniku przeprowadzonej procedury oceny ofert otrzymano następujące wyniki: 

Lp. Oferta nr Cena brutto Komentarz / punkty 

1 1.Spectro – Lab Jan Borkowski; al. 3 Maja 
2/170; 00-391 Warszawa 

41 733,90 85 

2 Lab Investments Branding and Service; 
Al. Bohaterów Września 22 lok 3; 
02-389 Warszawa 

35 670,00 100 

 
Wybrano ofertę nr 2 
 
6. Oświadczenia.  
Na etapie realizacji postępowania Dostawcy /Wykonawcy złożyli stosowane oświadczenia, w 
tym o braku powiązao osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.  



                                                                                                                    

 

 

 

7.Wyniki postępowania. 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wybrana oferta została złożona przez Wykonawcę, który 
spełniał warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego. Z analizy treści 
oferty wynika, że odpowiadała ona wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym. 
Jednocześnie wybrana oferta przedstawiła najkorzystniejsze warunki realizacji samego 
zamówienia, dzięki czemu uzyskała najwyższą punktację w oparciu o zawarte w zapytaniu 
ofertowym kryteria. 

W przedmiotowym postępowaniu wybrano oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę: 
Lab Investments Branding and Service; Al. Bohaterów Września 22 lok 3; 02-389 Warszawa  
 
8. Data sporządzenia protokołu. 

09.11.2018 r.  

9. Osoba prowadząca postępowanie i sporządzająca protokół. 

Magdalena Skórka 

10. Osoba zatwierdzająca wynik postępowania. 

Ruslan Monich – Prezes Zarządu 

11. Załączniki do protokołu.  

-  Potwierdzenie publikacji zapytania ofertowego na stronie internetowej 
- Potwierdzenia przesłania zapytania do potencjalnych Dostawców / Wykonawców 
-  Złożone oferty   

- Oświadczenie o braku powiązao z wykonawcami, którzy złożyli oferty, podpisane przez 

osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru 

wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert. 

Oświadczenia:  

1. Oświadczam, że dołożono wszelkich starao w celu uniknięcia konfliktu interesów 
rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności przy wyłanianiu przez Zamawiającego 
dostawcy / wykonawcy do realizacji dostawy w ramach projektu nr 
BIOSTRATEG3/346390/4/NCBR/2017 z 08.12.2017 r.  2. Jako zamawiający oświadczam, że na 
dzieo udzielenia zamówienia w ramach Projektu:  a) z  podmiotami, które złożyły 
niepodlegające odrzuceniu oferty (oferenci), b) z podmiotem, któremu zostało udzielone 



                                                                                                                    

 

 

zamówienie w ramach Projektu (Lab Investments Branding and Service; Al. Bohaterów 
Września 22 lok 3;) 02-389 Warszawa), nie istniały powiązania osobowe lub kapitałowe.  

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 

Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązao w imieniu 

Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy / wykonawcy a dostawcą 

/ wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki 

cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu 

funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) 

pozostawaniu w związku małżeoskim, w stosunku pokrewieostwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieostwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

  

 Zatwierdził: Ruslan Monich – Prezes Zarządu 


