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DOTYCZY: Zapytania ofertowego nr 32/2022/0039 

Data publikacji zapytania ofertowego na https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl: 2022.05.27 

Numer ogłoszenia: 2022-14275-111125 

Termin zbierania ofert: 2022.06.30 

 

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA  

ORAZ WYŁONIENIU WYKONAWCY  

W ZAKRESIE 

 

zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z 

wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, 

dostawy, instalacji, uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami 

EU GMP oraz FDA nowych stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety  

 

w ramach projektu:  

 

pt.: „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” ,  

 Numer umowy o dofinansowanie: POIR.02.01.00-00-0039/20 

 

Informujemy, że w związku z realizacją projektu „Centrum innowacji biotechnologicznych –BCG” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, Działanie 2.1. oraz obowiązkiem 

dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem 

zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia 

Surowic i Szczepionek S.A. zakończyła postępowanie dot. zakupu, dostawy, instalacji, 

uruchomienia, szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA 

nowych komór laminarnych BSL II – 3 komplety oraz zakupu, dostawy, instalacji, uruchomienia, 

szkolenia oraz kwalifikacji DQ, IQ i OQ, zgodnie z wymaganiami EU GMP oraz FDA nowych 

stacjonarnych liczników cząstek – 3 komplety.  

.  

 

Informujemy, że na podstawie kryteriów oceny ofert, najlepszą ofertę złożyła firma: ALCHEM Grupa 

Sp. z o.o. o/Rzeszów uzyskując łączną ocenę 97,50 punktów na 100 możliwych. 

Firma ALCHEM Grupa Sp. z o.o. o/Rzeszów z siedzibą przy ul. Boya Żeleńskiego 25 b, 35-959 

Rzeszów złożyła ofertę na łączną kwotę netto 79 200,00 Euro (słownie: siedemdziesiąt dziewięć 

tysięcy dwieście euro 00/100), po przeliczeniu 352 725,12 zł netto (słownie: trzysta pięćdziesiąt 

dwa tysiące siedemset dwadzieścia pięć złotych 12/100) 

 

 

EUR przeliczone do oceny na PLN wg kursu ustalonego na mocy Obwieszczenia Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. i wynosi on 4,4536 PLN. 

 

 

 

 

 


