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Znak sprawy 80.272.587.2016  

(Nr CRZP/UJ/587/2016) 

 

Kraków, dnia 21 grudnia 2016 r. 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia z dziedziny nauki, prowadzonego na mocy postanowień 

art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy PZP oraz art. 30a-30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki, na zakup i dostawę fabrycznie nowego chromatografu cieczowego HPLC  

z następującym wyposażeniem, tj. pompą, autosamplerem, diodowym detektorem UV/VIS, detektorem 

fluorescencyjnym oraz sprzętem komputerowym niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania,  

o parametrach technicznych i ilościowych opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby 

Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczącego się  

w Krakowie, kod: 30-387, przy ul. Gronostajowej 7, realizującego projekt pt. „Modyfikacje długości 

łańcucha bocznego plastochinonu jako metoda zwiększania wydajności fotosyntezy roślin”. 

 

Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania  
 

Szanowni Państwo, 

 

 Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, iż za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy  

ABL&E-Jasco Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, kod: 30-415, przy ul. Wadowickiej 12, oferującej 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia za wynegocjowaną cenę brutto w wysokości 209 450,55 zł 

oraz spełniającej wszystkie wymogi postawione przez zamawiającego w treści Zaproszenia do 

składnia ofert.  

 

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu wraz  

z ich oceną: 

 
 

Nr 
oferty 

 
Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 

 
Cena brutto 

 
Ocena ofert 

1. KNAUER-POLSKA  
Mgr Iwona Rucińska 
ul. Chrościckiego 19, 02-404 
warszawa 

367 770,00 zł Oferta spełniająca wymogi 
zamawiającego postawione  

w treści Zaproszenia do 
składania ofert. Oferta 

zdecydowanie przekraczająca 
środki finansowe 

przeznaczone na realizację 
przedmiotu zamówienia,  

tj. kwotę 209 477,61 zł brutto. 

2. ABL&E-JASCO Polska Sp. z o.o. 
ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków 

Pierwotnie: 
209 838,00 zł 

Po negocjacjach: 
209 450,55 zł 

 

Oferta spełniająca wymogi 
zamawiającego postawione  

w treści Zaproszenia do 
składania ofert. Cena brutto 
oferty mieści się w środkach 

finansowych, którymi 
dysponuje zamawiający,  
w ramach realizowanego 

projektu. 
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Umowa z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej 

niż dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym czytelnego odbioru niniejszego pisma faksem na 

numer telefonu: +4812-432-44-51 lub e-mailem na adres: monika.poniewierska@uj.edu.pl   

 

Dziękujemy Państwu za złożenie oferty i udział w przeprowadzonym postępowaniu. 

 

 

Z poważaniem 

Monika Poniewierska 

 

mailto:monika.poniewierska@uj.edu.pl

