NA/O/115/2020

OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Politechnika Rzeszowska
Dział Logistyki i Zamówień Publicznych,
Al. Powstańców Warszawy 12 ,
35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie,
tel. (017) 7432175, fax (017)7432175,
niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa materiałów grafitowych. Dostawa
materiałów do metalografii..
Zadanie nr: 2
Wybrano ofertę:
STRUERS Sp. z o.o. Oddział w Polsce
31-358 Kraków
Jasnogórska 44
Cena oferty – 11 657,45 zł
Uzasadnienie: Oferta spełnia wymagania Zamawiającego.

Zadania unieważnione:
Zadanie nr: 1
Uzasadnienie: brak ofert

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Nr
oferty

1

2

3

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Preparatyka Mateusz Wojtecki
Dębniec 3
64-830 Dębniec
OPTO-LAB Marcin Kowalewski
Trzebińska 19/24
32-500 Chrzanów
Struers sp. z o.o. oddział w Polsce
Jasnogórska 44
31-358 Kraków
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Cena oferty netto

Cena oferty brutto

Uwagi

4 545,00

5 590.35 zł

Oferta niezgodna z
wymaganiami
Zamawiającego

8 284,60

10 190.06 zł

Oferta niezgodna z
wymaganiami
Zamawiającego

9 477,60

11 657.45 zł
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Oferty odrzucone:
Oferta nr 1 – Preparatyka Mateusz Wojtecki, Dębieniec 3, 64-830 Dębieniec
Uzasadnienie: oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b)
1) oferowana w pkt 2 ściernica uniwersalna w osnowie gumowej zamiast wymaganej ściernicy w osnowie
żywicznej do cięcia metali nieżelaznych,
2) oferowana w pkt 14 polikrystaliczna zawiesina diamentowa z lubrykantem zamiast wymaganej zawiesiny
zawierającej diament wyłącznie polikrystaliczny,
3) oferowana w pkt 15 polikrystaliczna zawiesina diamentowa z lubrykantem zamiast wymaganej zawiesiny
zawierającej diament wyłącznie polikrystaliczny,
4) oferowane w pkt 16 i 17 te same produkty (polikrystaliczna zawiesina diamentowa na bazie wodnej z
lubrykantem, wielkość ziarna 1 µm), zamiast wymaganych przez Zamawiającego wyraźnie zróżnicowanych
pod względem zastosowania (do materiałów miękkich, do materiałów twardych) – wskazanie uniwersalnego
produktu oznacza, że oferowane w p. 16 i 17 produkty nie spełniają wymagań Zamawiającego.

Oferta nr 2 – OPTO-LAB Marcin Kowalewski, ul. Trzebińska 19/24, 32-500 Chrzanów
Uzasadnienie: oferta niezgodna z wymaganiami Zamawiającego, tj. zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1b)
1) oferowana w pkt 1 tarcza jest do materiałów o twardości 350-700HV, zamiast wymaganej do materiałów o
twardości 200-500HV,
2) oferowana w pkt 2 tarcza jest do materiałów o twardości 50-400HV, zamiast wymaganej do materiałów o
twardości 30-400HV,
3) oferowana w pkt 4 produkt - brak informacji jaka jest wysokość zacisku metalowego – wymagane miało być
9mm ale w odpowiedzi na pytanie dopuszczono również wysokość 6-6,5 mm
4) oferowany w pkt 11 papier ścierny #2500, zamiast wymaganego - papier ścierny #2400

Rzeszów dnia: 2020-06-05
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