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egz. pojedynczy 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

„Zakup i dostawa płytek 96 dołkowych, odczynników chemicznych oraz zestawów do wykrywania substancji wybuchowych”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp informuje, że: 
1) kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
- zadanie nr 1 – Płytki 96 dołkowe bez krawędzi łatwych do łamania 8 dołków – 7 847,40 zł brutto 
- zadanie nr 2 – Odczynniki chemiczne- 10 799,71 zł brutto
- zadanie nr 3 – Zestaw do wykrywania substancji wybuchowych- 8 487,00 zł brutto

2) złożono trzy oferty 1, wg poniższego zestawienia:

Numer i nazwa zadania 
Kryterium wyboru oferty

najkorzystniejszej 

WYKONAWCA

001-
AQUA LAB A.

Sierzputowski i Wspólnicy
Sp.j.  ul. Zabłocka 10, 03-194

Warszawa

002-
CAROLINA Biosystems s.r.o

Klikata 206, 252 25 Orech
Czechy,  Drnovska 1112/60,

161 00 Praha 6 Czechy

003-
 CytoGen-Polska Sp. z o.o., ul. S.
Kuropatwińskiej 2, 95-100 Zgierz

1.
Płytki  96  dołkowe  bez  krawędzi  łatwych  do
łamania 8 dołków

 Cena oferty zł brutto 60
% / okres wydłużonej –
zwiększonej gwarancja -

40 %

4 526,40 zł brutto / 
0 miesięcy

7 626,00 zł brutto / 
0 miesięcy

3 936,00 zł brutto / 
0 miesięcy

2.

Odczynniki chemiczne

 Cena oferty zł brutto 60
% / okres wydłużonej –
zwiększonej gwarancja -

40 %

- - -

3.

Zestaw do wykrywania substancji wybuchowych

 Cena oferty zł brutto 60
% / okres wydłużonej –
zwiększonej gwarancja -

40 %

- -
-



Jednocześnie zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy prawo zamówień publicznych, wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art 24 ust. 1 pkt. 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 

Wyk. w 1 egz. J.K. 
zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 
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