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Znak sprawy 80.272.634.2016  

(Nr CRZP/UJ/634/2016) 

 

Kraków, dnia 3 lutego 2017 r. 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

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 gazowego z detektorem 

masowym GC/MS oraz wyposażeniem dodatkowym o parametrach technicznych i ilościowych 

opisanych w załączniku A do Zaproszenia, na potrzeby Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

mieszczącego się w Krakowie, kod: 30-060, przy ul. Ingardena 3, realizującego projekt pt. „Inżynieria 

stanów elektronowych fotokatalizatorów półprzewodnikowych”, w ramach programu NCN OPUS 10 

(UMO-2015/19/B/ST5/00950) 

 

Informacja o wyniku (rozstrzygnięciu) postępowania  
 

Szanowni Państwo, 

 

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

SHIM-POL A.M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, z siedzibą 

w Izabelinie, kod: 05-080, przy ul. Lubomirskiego 5, oferującej wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia za cenę brutto w wysokości 344 913,40 zł oraz spełniającej wszystkie wymogi 

postawione przez zamawiającego w treści Zaproszenia do składnia ofert.  

Poniżej zestawienie ofert złożonych na realizacje przedmiotu zamówienia z informacją na temat 

oferowanych cen i uzasadnieniem wyboru oferty najkorzystniejszej: 

 
Nr 

oferty 
 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy 
 

Cena brutto 
 

 
Uzasadnienie 

1. PERLAN TECHNOLOGIES POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa 

326 972,50 zł X 

2. SHIM-POL A.M. BORZYMOWSKI 
E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka Spółka jawna 
ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin 

344 913,40 zł Oferta spełniająca 
wszystkie wymogi 
zamawiającego 
postawione w Zaproszeniu 
do składania ofert. Wyższe 
niż wymagane parametry 
techniczne. Najwyższy 
stosunek S/N – 2000:1. 
Zastosowane dodatkowe 
źródło jonów (CI: PCI + 
NCI). Najdłuższy okres 
gwarancji (30 miesięcy). 
Najdłuższe szkolenie 4 dni 
(w tym 2 dni na wezwanie 
zamawiającego). 
Stosunkowo niskie koszty 
serwisu i eksploatacji. 

3. PRO-ENVIRONMENT POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa 

343 170,00 zł X 
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4. ANCHEM Sp. z o.o., Sp.k 
ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa 

382 671,27 zł X 

 

Umowa z wyłonionym wykonawcą zostanie zawarta nie wcześniej niż dnia 6 lutego 2017 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

