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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
 
Uniwersytet Rzeszowski  
ul. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów 

 
zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/UR/65/2020 na: 
Sprzedaż wraz z dostawą podłoży mikrobiologicznych w ramach projektu pn. „Badania i opracowanie 
technologii produkcji mięsa wieprzowego w kierunku wydłużenia trwałości przechowalniczej, a także 
zachowania właściwości odżywczych, prozdrowotnych oraz przetwórczo – użytkowych tego surowca 
i jego produktów” 
 

Zamówienie zostało podzielone na 3 części (3 zadania):  
Zadanie nr 1: Sprzedaż wraz z dostawą podłoży mikrobiologicznych część 1  
Zadanie nr 2: Sprzedaż wraz z dostawą podłoży mikrobiologicznych część 2  
Zadanie nr 3: Sprzedaż wraz z dostawą podłoży mikrobiologicznych część 3  
 
 
Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %):      
Cena- 60 %            
Termin realizacji - 40%    
 
Złożone oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Nr zadania  Punktacja 
przyznana w  
Cena brutto 

Punktacja 
przyznana w  

termin 
realizacji 

Łączna 
punktacja 
przyznana 

ofercie   

1 
 
 
 

ARGENTA Sp. z o.o. Sp. k. 
60-401 Poznań, ul. Polska 114 

1 47,90 40 87,90 

2 

 
BioMaxima S.A. 
 ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 
 

1 60 40 100 

2 60 40 100 

3 60 40 100 

 
 
Do realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1 Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: 
BioMaxima S.A.  
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 
Uzasadnienie prawne: art.91 ust.1 ustawy Pzp 
Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz, niepodlegająca 
odrzuceniu. 
 
Do realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2 Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: 
BioMaxima S.A.  
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 
Uzasadnienie prawne: art.91 ust.1 ustawy Pzp 
Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz, niepodlegająca 
odrzuceniu. 
 



 

Operacja pn.  „Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców 

z zamkniętym systemem nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny”  realizowana w ramach działania 16 
„Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

2 

 
Do realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3 Zamawiający wybrał ofertę Wykonawcy: 
BioMaxima S.A.  
ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 
Uzasadnienie prawne: art.91 ust.1 ustawy Pzp 
Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz, niepodlegająca 
odrzuceniu. 
 
 
 
 

z up. Rektora UR 
KIEROWNIK 
Działu Zamówień Publicznych 
 
mgr Joanna Toczek  

............................................................... 
           Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona 

 


