
 

 

 

RD/ZP/84/21        Poznań, dnia 22.12.2021 r. 

 

MODYFIKACJA INFORMACJI  

Z OTWARCIA OFERT  

 

Dotyczy: Sprzedaży i dostawy elementów laboratorium procesów technologicznych z 

wykorzystaniem polimerów dla projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”, z 

podziałem na części: 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego 

wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem 

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wytłaczarki dwuślimakowej wraz z 

instruktażem 

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego 

wraz z oprogramowaniem i instruktażem 

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem 

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, 

suszarki, wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki 

 

 

 

Otwarcie OFERT odbyło się w dniu: 21.12.2021 r. 

 

Zestawienie OFERT 

MODYFIKACJA INFORMACJI Z OTWARCIA  

OFERT POLEGA NA DOPISANIU ZŁOŻONEJ OFERTY: 

 

Róża Tomikowska 

Ul. Bratkowa 9/11 

60-175 Poznań 

Oferta została złożona niepoprawnie, nie ma możliwości odczytania jej zawartości 

 

Pakiet I Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dyfraktometru rentgenowskiego 

wraz z zestawem komputerowym, oprogramowaniem i instruktażem 

 

 

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:  

1)   Nazwa Testchem sp. z o.o. 

      adres 44-370 Pszów; Niepodległości 82D 

      NIP 647-256-79-70 REGON 243 406 610 

 

Cena netto:                       664 938,00zł 

Cena brutto (23% VAT): 817 873,74zł 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną z opcji . 

 skrócenie czasu o 60 dni, tj. do 120 dni 

 

Kryterium 2 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. min. 9-cio pozycyjnego zmieniacza próbek z 

uchwytami w ilości odpowiadającej ilości pozycji zmieniacza, akcesorium musi być kompatybilne z 
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dostarczanym dyfraktometrem. 

 Tak 

 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. komory Wysokotemperaturowej (zakres pomiarów 

min. Od temperatury otoczenia do 300 stopni C) kompatybilnej z dostarczonym 

dyfraktometrem . 

 Tak 

 

Kryterium 4 – Dodatkowy instruktaż zgodny z opisem zawartym w pkt III ppkt 2 Załącznika 8A. 

 Tak 

 

2)   Labsoft Sp. z o.o.  

      Adres: ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa  

      NIP: 951-244-33-37 REGON: 368030964 

 

 

Cena netto:                       485 487 PLN 

Cena brutto (23% VAT): 597 149,01 PLN 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

✓ skrócenie czasu o 60 dni, tj. do 120 dni 

Kryterium 2 - Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. min. 9-cio pozycyjnego zmieniacza próbek z 

uchwytami w ilości odpowiadającej ilości pozycji zmieniacza, akcesorium musi być kompatybilne z 

dostarczanym dyfraktometrem. 

✓ Tak 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. komory wysokotemperaturowej (zakres pomiarów 

min. od temperatury otoczenia do 300 stopni C) kompatybilnej z 

✓ Nie 

dostarczonym dyfraktometrem . 

Kryterium 4 – Dodatkowy instruktaż zgodny z opisem zawartym w pkt III ppkt 2 Załącznika 8A. 

✓ Tak 

 

 

Pakiet II Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wytłaczarki dwuślimakowej wraz z 

instruktażem 

 

 1)  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników  

 adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń  

 NIP: 879 017 06 91 REGON: 000044569 

Cena netto:    468 000,00 zł 

Cena brutto (23% VAT):  575 640,00 zł 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną z 

opcji . 

 do 180 dni 

Kryterium 2 - Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. układu odgazowania próżniowego wytłaczarki 

wraz z pompą . 

 Tak 

Kryterium 3 – Zapewnienie oprogramowania umożliwiającego ciągłą kontrolę parametrów urządzenia (tj. 

min. ciśnienia, temperatury, obrotów i momentu obrotowego) oraz umożliwiającego zapis parametrów i 

ich archiwizowanie, a także umożliwiającego sterowanie wytłaczarką z urządzenia zdalnego przez moduł 

wi-fi 

 Tak 

Kryterium 4 – Dodatkowy instruktaż zgodny z opisem zawartym w pkt III ppkt 2 Załącznika 8B. 

 Tak 



 

3 

 

 

2) Zamak Mercator sp. z o.o. 

 Ul. Piłsudskiego 63, 32-050 Skawina 

 NIP: 6792488195, REGON: 351457880 

 

Cena netto:    405 000,00 zł 

Cena brutto (23% VAT):  498 150,00 zł 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną z 

opcji . 

 skrócenie czasu do 30 dni, tj. do 150 dni 

Kryterium 2 - Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. układu odgazowania próżniowego wytłaczarki 

wraz z pompą . 

 Nie 

Kryterium 3 – Zapewnienie oprogramowania umożliwiającego ciągłą kontrolę parametrów urządzenia (tj. 

min. ciśnienia, temperatury, obrotów i momentu obrotowego) oraz umożliwiającego zapis parametrów i 

ich archiwizowanie, a także umożliwiającego sterowanie wytłaczarką z urządzenia zdalnego przez moduł 

wi-fi 

 Tak 

Kryterium 4 – Dodatkowy instruktaż zgodny z opisem zawartym w pkt III ppkt 2 Załącznika 8B. 

 Tak 

 

Pakiet III Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie dostawy reaktora laboratoryjnego 

wraz z oprogramowaniem i instruktażem 

 

1)  Nazwa CEMIS-TECH Sp. z o. o. 

            adres ul. Ludwika Rydygiera 8/24 lok. 1015 

 NIP 5252870832 REGON 389535892 

Cena netto:                       210.000,00 

Cena brutto (23% VAT): 258.300,00 

 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

 skrócenie czasu o 60 dni, tj. do 60 dni 

Kryterium 2 - Zapewnienie możliwości tworzenia, zapisywania i odtwarzania receptur za pomocą 

oprogramowania  

 Tak 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie współpracujących z reaktorem 

dodatkowych sond pehametrycznych (min. 2 sztuki), czujników temperatury (min. 2 sztuki), dodatkowych 

końcówek mieszających (min. 2 sztuki)  

Tak  

Kryterium 4 – Poszerzenie zakresu temperaturowego termostatu o temperatury ujemne.  

 Tak 

 

2)  LPP Equipment Sp. z o.o. 

 adres ul St.Bodycha 73, 05-816 Reguły 
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 NIP 522 01 00 396 REGON 010077710 

 

Cena netto:     137 650,00 zł 

Cena brutto (23% VAT): 169 309,00 zł 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 90 dni 

Kryterium 2 - Zapewnienie możliwości tworzenia, zapisywania i odtwarzania receptur za pomocą 

oprogramowania 

Tak 

 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie współpracujących z reaktorem 

dodatkowych sond pehametrycznych (min. 2 sztuki), czujników temperatury (min. 2 sztuki), dodatkowych 

końcówek mieszających (min. 2 sztuki) 

Tak 

Kryterium 4 – Poszerzenie zakresu temperaturowego termostatu o temperatury ujemne. 

 Nie 

 

3)  IKA Poland Sp. z o.o. 

 adres Ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa 

 NIP 9512415938 REGON 364853539 

Cena netto:     179 310,75 zł 

Cena brutto (23% VAT): 220 552,22 zł 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

skrócenie czasu o 60 dni, tj. do 60 dni 

Kryterium 2 - Zapewnienie możliwości tworzenia, zapisywania i odtwarzania receptur za pomocą 

oprogramowania 

Tak 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie współpracujących z reaktorem 

dodatkowych sond pehametrycznych (min. 2 sztuki), czujników temperatury (min. 2 sztuki), dodatkowych 

końcówek mieszających (min. 2 sztuki) 

Tak 

Kryterium 4 – Poszerzenie zakresu temperaturowego termostatu o temperatury ujemne. 

 Tak 

 

Pakiet IV Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie disolwera wraz z instruktażem 

1) KTH KATARZYNA GOŁĄBEK-KOCOŃ 

 Wigańcice 9/2, 57-220 Ziębice 

 NIP: 576 152 82 95, REGON: 381717091 

 

Cena netto:    78 270,00 PLN 

Cena brutto (23% VAT):  96 272,10 PLN 

Kryterium 1 –Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną z 

opcji. 

Skrócenie czasu o 60 dni, tj. do 60 dni 

 

Kryterium 2 -Zapewnienie dodatkowego akcesorium kompatybilnego z dostarczanym disolwerem, tj. 
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naczynia o pojemności 500 ml wraz z pasującymi do niego wkładkami redukującymi oraz tarczami 

dyspergującą i mieszającą 

TAK 

 

Kryterium 3 –Zapewnienie dodatkowego akcesorium kompatybilnego z dostarczanym disolwerem, tj. 

naczynia o pojemności 1000 ml wraz z pasującymi do niego wkładkami redukującymi oraz tarczami 

dyspergującą i mieszającą 

TAK 

 

Kryterium 4 –Zapewnienie elektrycznej regulacji wysokości mieszadła disolwera 

TAK 

 

2)  ProLAB Paula Barylak 

 adres ul. Lubliniecka 41K , 44-100 Gliwice 

 NIP 8672245692 REGON 380980030 

 

Cena netto:    54 000,00 PLN 

Cena brutto (23% VAT):  66 420,00 PLN 

Kryterium 1 –Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną z 

opcji. 

Skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 90 dni 

 

Kryterium 2 -Zapewnienie dodatkowego akcesorium kompatybilnego z dostarczanym disolwerem, tj. 

naczynia o pojemności 500 ml wraz z pasującymi do niego wkładkami redukującymi oraz tarczami 

dyspergującą i mieszającą 

TAK 

 

Kryterium 3 –Zapewnienie dodatkowego akcesorium kompatybilnego z dostarczanym disolwerem, tj. 

naczynia o pojemności 1000 ml wraz z pasującymi do niego wkładkami redukującymi oraz tarczami 

dyspergującą i mieszającą 

TAK 

 

Kryterium 4 –Zapewnienie elektrycznej regulacji wysokości mieszadła disolwera 

TAK 

 

 

Pakiet V Sprzedaż i dostawa elementów laboratorium w zakresie wyparki próżniowej, pieca, suszarki, 

wag, mieszadeł oraz form do otrzymywania pianki 

 

1)  MERAZET Spółka Akcyjna 

 adres : Ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań 

 NIP : 7770001387 REGON 000034996 

 

Cena netto:    79 636,00 PLN 

Cena brutto (23% VAT):  97 952,28 PLN 

 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

X skrócenie czasu o 20 dni, tj. do 40 dni 
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Kryterium 2 - wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 

czerwca 2023 roku: 

X Nie 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności tj. przyłącza gazu ochronnego do płukania pieca 

(karta nr CH/V/5) niepalnymi gazami ochronnymi 

X Nie 

Kryterium 4 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium do pieca (karta nr CH/V/5), tj. kominka z 

katalizatorem spalin 

X Nie 

Kryterium 5 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie dobranych do wag (karta nr CH/V/3) 

wzorców masy służących do kalibracji wagi oraz klosza osłaniającego szale 

X Nie 

Kryterium 6 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. dostarczenie wyparki próżniowej (karta nr 

CH/V/1) posiadającej automatyczne podnoszenie kolby próżniowej 

X Nie 

 

 

2)  DONSERV Wojciech Kaca 

 adres ul. Michała Spisaka 31, 02-495 Warszawa 

 NIP 522-001-14-45 REGON .006368988 

 

Cena netto:    77 800,00 PLN 

Cena brutto (23% VAT):  95 694,00 PLN 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 

X do 60 dni 

Kryterium 2 - wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 

czerwca 2023 roku: 

X Tak 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności tj. przyłącza gazu ochronnego do płukania pieca 

(karta nr CH/V/5) niepalnymi gazami ochronnymi 

X Nie 

Kryterium 4 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium do pieca (karta nr CH/V/5), tj. kominka z 

katalizatorem spalin 

X Nie 

Kryterium 5 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie dobranych do wag (karta nr CH/V/3) 

wzorców masy służących do kalibracji wagi oraz klosza osłaniającego szale 

X Nie 

Kryterium 6 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. dostarczenie wyparki próżniowej (karta nr 

CH/V/1) posiadającej automatyczne podnoszenie kolby próżniowej 

X Nie 

 

3)  WITKO sp. z o.o. 

 adres Al. Piłsudskiego 143 92-332 Łódź 

 NIP 729-255-02-18 REGON 473251193 

 

Cena netto:    67 063,00 PLN 

Cena brutto (23% VAT):  82 487,49 PLN 

Kryterium 1 – Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. 

Proszę wybrać jedną z opcji . 
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X skrócenie czasu o 30 dni, tj. do 30 dni 

Kryterium 2 - wydłużenie gwarancji na wszystkie dostarczane w ramach zamówienia produkty do 30 

czerwca 2023 roku: 

X Tak 

Kryterium 3 – Zapewnienie dodatkowej funkcjonalności tj. przyłącza gazu ochronnego do płukania pieca 

(karta nr CH/V/5) niepalnymi gazami ochronnymi 

X Nie 

Kryterium 4 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium do pieca (karta nr CH/V/5), tj. kominka z 

katalizatorem spalin 

X Nie 

Kryterium 5 – Zapewnienie dodatkowych akcesoriów tj. dostarczenie dobranych do wag (karta nr CH/V/3) 

wzorców masy służących do kalibracji wagi oraz klosza osłaniającego szale 

X Nie 

Kryterium 6 – Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. dostarczenie wyparki próżniowej (karta nr 

CH/V/1) posiadającej automatyczne podnoszenie kolby próżniowej 

X Nie 

 

 

Zamawiający informuje, że niniejsza informację, zamieszcza na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz  na platformie MiniPortal. 

 


