
 
 

 
 

 

RD/ZP/84/21         Poznań, dnia 01.03.2022 r. 

 

OGŁOSZENIE 

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 

 

DOTYCZY PAKIETU II: 

 

 

Politechnika Poznańska zawiadamia, że niniejsze postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, NA PAKIET II, zostało rozstrzygnięte. 

 

Politechnika Poznańska udzieli zamówienia następującemu Wykonawcy: 

 

 Zamak Mercator sp. z o.o. 

 Ul. Piłsudskiego 63, 32-050 Skawina 

 NIP: 6792488195, REGON: 351457880  

Oferta firmy wybranej spełnia wymogi Zamawiającego . 

Umowa zostanie podpisana w najbliższym dogodnym terminie, jednak nie wcześniej niż  14.03.2022r. 

 

 

Informujemy również, iż w niniejszym postępowaniu na PAKIET II ofertę złożyły firmy: 

 

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 
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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 

 

Kryterium oceny i waga: 

 

CENA:   51,92     

Kryterium 1   0,00 

(Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną z opcji) 

Kryterium 2   5,00 

(Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. układu odgazowania próżniowego wytłaczarki wraz z pompą) . 

Kryterium 3   20,00 

(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) 

Kryterium 4 –   5,00 

(Dodatkowy instruktaż zgodny z opisem zawartym w pkt III ppkt 2 Załącznika 8B) 

RAZEM:  81,92 

 

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 

 

Kryterium oceny i waga: 

 

CENA:   60,00     

Kryterium 1     5,00 

(Zapewnienie możliwie najkrótszego czasu realizacji zamówienia. Proszę wybrać jedną z opcji) 
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Kryterium 2     0,00 

(Zapewnienie dodatkowego akcesorium tj. układu odgazowania próżniowego wytłaczarki wraz z pompą) . 

Kryterium 3    20,00 

(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) 

Kryterium 4 –   5,00 

(Dodatkowy instruktaż zgodny z opisem zawartym w pkt III ppkt 2 Załącznika 8B) 

RAZEM:  90,00 

 

 

     

          

 

 

 

          

      

           

 

         

         

 


