Instytut Chemii Organicznej
Polskiej Akademii Nauk
Dr Piotr Lipkowski
Zastępca dyrektora ds. ogólnych
tel.: +48 22 343 23 23, fax: +48 22 632 66 81
piotr.lipkowski@icho.edu.pl
M. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
www.icho.edu.pl

Warszawa, dnia 29.01.2021r.
Znak sprawy: EGM-231-1340/20

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie informuje, iż w odpowiedzi na

zamieszczone zapytanie ofertowe do Instytutu wpłynęły następujące oferty na sukcesywne
dostawy żelu krzemionkowego, płytek TLC oraz płytek preparatywnych do chromatografii dla
Instytutu Chemii Organicznej PAN.

Szczegółową

punktację
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najkorzystniejszej przedstawia poniższa tabela.
Część I. Dostawa: płytki z krzemionką do chromatografii
Liczba punktów przyznanych w kryteriach
Nazwa wykonawcy

MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Cena

Wymagania
jakościowe

Termin
dostawy

Dostęp do
internetowego
systemu
zamówień

Łączna
punktacja

50 pkt.

30 pkt.

10 pkt.

10 pkt.

100 pkt.

Część II. Dostawa: Żel krzemionkowy 60 do chromatografii kolumnowej.

Liczba punktów przyznanych w kryteriach
Nazwa wykonawcy

MERCK Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa

Cena

Wymagania
jakościowe

Termin
dostawy

Dostęp do
internetowego
systemu
zamówień

Łączna
punktacja

50 pkt.

30 pkt.

0 pkt.

10 pkt.

90 pkt.
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W związku z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19, a w konsekwencji
koniecznością stosowania się do zaleceń WHO, u Zamawiającego nastąpiła daleko idąca
reorganizacja pracy, wraz z wprowadzeniem praktyki pracy zdalnej i dyżurów.
W zaistniałej sytuacji Zamawiający proponuje, aby umowa w postępowaniu prowadzonym
w trybie zapytania ofertowego na „Sukcesywne dostawy żelu krzemionkowego, płytek
TLC oraz płytek preparatywnych do chromatografii dla Instytutu Chemii
Organicznej PAN” została podpisana przez obie strony w formie elektronicznej przy
użyciu podpisu kwalifikowanego, a w przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje taką
możliwością, wówczas w tradycyjnej formie papierowej.

Wyboru Wykonawcy dokonano zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). Oferentom nie
przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach cyt. Ustawy.
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