
Otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na laboratoryjne usługi badawcze, sprawa 

nr 1/2016/FPMWp 

Czas i miejsce: 25.10.2016 r., godz. 9:30, sala konferencyjna PZHiPTCh „POLSUS” , parter, 

ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa. 

Podczas otwarcia obecna była trzyosobowa komisja przetargowa zamawiającego oraz 

przedstawicielka firmy J. S. Hamilton Poland S.A. , ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.  

1. Zamawiający poinformował jakie kwoty przewidział na sfinansowanie zamówienia: 

I część – 155 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) 

II część – 183 000,00 zł brutto (sto osiemdziesiąt trzy tysiące) 

2. Zamawiający poinformował, że do 25.10.2016 r. do godz. 9:00 wpłynęło 7 ofert. 

3. Zamawiający poinformował, że z uwagi na wiele pytań ze strony potencjalnych 

wykonawców SIWZ uległ doprecyzowaniu i w związku z tym wydłużono termin 

składania ofert o 7 dni, czyli do 25.10.2016 r. do godz. 9:00 (pierwszy termin to 

18.10.2016 r. do godz. 9:00).  

4. W pierwszym terminie, czyli do 18.10.2016 r. do godz. 9:00 wpłynęła 1 oferta: 

Polcargo International sp. z o.o., ul. H. Pobożnego 5, 70-900 Szczecin. Druga oferta 

wpłynęła w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9:46 od firmy Eurofins Polska sp. z o.o. , Al. 

Wojska Polskiego 90A, 82-200 Malbork., ale założono, że oferta została 

przygotowana według pierwotnych wytycznych z SIWZ, przed jej doprecyzowaniem 

(co potwierdzono w rozmowie telefonicznej). Obaj wykonawcy zostali poinformowani 

o przedłużeniu terminu składania ofert telefonicznie i mailowo. Firma Polcargo 

International sp. z o.o. złożyła ofertę ponownie w dniu 24.10.2016 r., oferta złożona w 

pierwszym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Oferta firmy 

Eurofins Polska sp. z o.o. została złożona bez prawidłowego opisu na kopercie i 

została otwarta razem z codzienną pocztą. Nikt ze strony zamawiającego nie zapoznał 

się z treścią oferty, ponieważ pierwszym dokumentem było oświadczenie wykonawcy 

i pracownik domyślił się, że chodzi o przetarg, więc dokumenty zostały włożone 

ponownie do koperty. Firma Eurofins Polska sp. z o.o. nie złożyła ponownie oferty. 

5. Zamawiający odczytał nazwy i adresy wykonawców z kopert zawierających oferty. 

Następnie koperty otwarto i odczytano numer części, na którą złożono ofertę oraz 

kwotę brutto łącznie z formularza ofertowego.  Lista ofert w tabeli poniżej: 

nr 

oferty 

data i 

godzina 

złożenia 

oferty 

nazwa i adres wykonawcy nr części na 

którą złożono 

zamówienie 

kwota brutto 

oferty łącznie 

1 17.10.2016, 

10:45 

Polcargo International sp. z 

o.o., ul. H. Pobożnego 5, 70-

900 Szczecin 

oferta nie 

została otwarta, 

została 

zwrócona 

wykonawcy 

- 



2 18.10.2016, 

9:46 

Eurofins Polska sp. z o.o., al. 

Wojska Polskiego 90a, 82-200 

Malbork 

wykonawca nie 

złożył 

wypełnionego 

formularza 

ofertowego 

- 

3 24.10.2016, 

10:55 

IGiHZ PAN, ul. Postępu 36a, 

Jastrzębiec, 05-552 

Magdalenka 

część nr 1 152 667,60 

4 24.10.2016, 

11:00 

Polcargo International sp. z 

o.o., ul. H. Pobożnego 5, 70-

900 Szczecin 

część nr 1 99 876,00 

5 25.10.2016, 

7:45 

AGROLAB polska sp. z o.o., 

ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin 

część nr 1 

 i część nr 2 

159801,60 

107 846,40 

6 25.10.2016, 

8:35 

J.S. Hamilton International sp. 

z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 

81-571 Gdynia 

część nr 2 155 833,13 

 

7 25.10.2016, 

8:35 

J.S. Hamilton Poland sp. z o.o., 

ul. Chwaszczyńska 180, 81-

571 Gdynia 

część nr 1 112 072,68 

 

 

 

 


