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INFORMACJA  O  WYNIKACH  POSTĘPOWANIA 

 
o udzielenie zamówienia publicznego nr INS/EKS – 2/2019 w trybie przetargu 
nieograniczonego na postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę 
kompletnego agregatu chłodniczego PAG do chłodzenia wodnego roztworu glikolu 

propylenowego od temperatury +7C (plus 7C) do temperatury –2C (minus 2C) w ramach 
projektu „Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno – produkcyjnej do ekstrakcji 
surowców roślinnych“.  
 
Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy pzp 
informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę kompletnego agregatu chłodniczego PAG do chłodzenia 

wodnego roztworu glikolu propylenowego od temperatury +7C (plus 7C) do temperatury –2C 

(minus 2C) w ramach projektu „Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno – produkcyjnej 
do ekstrakcji surowców roślinnych“  została wybrana oferta złożona przez: 
 

M.A.S. Sp. z o.o., ul. Składowa 34, 
27 – 200 Starachowice 

 
Wyłoniony Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega 
odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia kryteriów oceny ofert: cena – 90%, okres gwarancji – 10%. Cena przedstawiona przez 
Wykonawcę mieści się w kwocie jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na realizację 
zamówienia. 
 
Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze 
streszczeniem oceny ofert. 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Liczba 
punktów w 
kryterium:    

cena 

Liczba 
punktów w 
kryterium: 

okres 
gwarancji 

Łączna 
liczba 

punktów 

1. 

Beata Kowalczyk prowadząca działalność 
gospodarczą pod nazwą „INCOLD” Beata 
Kowalczyk ul. Królewska 62, 08-500 Ryki  

90  pkt.  4 pkt. 94  pkt. 

2. 

M.A.S. Sp. z o.o., ul. Składowa 34,  
27 – 200 Starachowice  87 pkt. 10 pkt. 97 pkt. 

3. 

Marcin Wieliczko prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą P.H.U M-Pack Import – 
Eksport Marcin Wieliczko, ul. Warszawska 17, 
74 – 200 Pyrzyce  

Wykonawca wykluczony na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12) 

4. 

Robert Koziatek prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą RK – Technik Robert 
Koziatek , ul. Działkowa 6/11, 05 – 800 
Pruszków  

Wykonawca wykluczony na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12) 
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Instytut Nowych Syntez Chemicznych zawiadamia, że na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy 
pzp umowa w sprawie udzielenia zamówienia może zostać zawarta  w terminie nie krótszym niż 10 
dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał 
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2018r., poz.1986 
z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tejże Ustawy (art. 179 – 
198).  

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 
podjętej w podstępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, wobec czynności: 

 Określenia warunków udziału w postepowaniu, 

 Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

 Odrzucenia oferty odwołującego, 

 Opisu przedmiotu zamówienia, 

 Wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci 
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym 
podpisem elektronicznym. 

4. Termin do wniesienia odwołania w zależności od zaskarżonej czynności określają przepisy art. 
182 ust. 1 – 4 ustawy.  
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