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L. dz. CEZ - 181/17 

 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
 

 
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę 

sukcesywną gazów technicznych na potrzeby Laboratorium Centralnego CEZAMAT. 

 

 Zamawiający, Politechnika Warszawska, Laboratorium Centralne CEZAMAT, działając na 

podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), niezwłocznie po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu, 

zamieszcza na stronie internetowej następujące informacje. 

 Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 31 marca 2017 r.  do godz. 13.00 wpłynęły  

2 oferty. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia kwotę w wysokości  

 896 507,98 zł brutto, w tym: 

- 158 828,06 zł brutto na realizację części 1 (zadania 1); 

- 19 402,93 zł brutto na realizację części 2 (zadania 2); 

- 318 969,01 zł brutto na realizację części 3 (zadania 3); 

- 107 981,55 zł brutto na realizację części 4 (zadania 4); 

- 10 406,35 zł brutto na realizację części 5 (zadania 5); 

- 16 812,73 zł brutto na realizację części 6 (zadania 6); 

- 40 886,13 zł brutto na realizację części 7 (zadania 7); 

- 100 749,30 zł brutto na realizację części 8 (zadania 8); 

- 122 471,93 zł brutto na realizację części 9 (zadania 9). 

 W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy: 

Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę Air Liquide Polska Sp. z o.o. ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia /dotyczy części, na które Wykonawca 

składa ofertę/: 

1)  w zakresie zadania nr 1 cena ofertowa brutto wynosi 211 396,50 zł  

w tym: 

1.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli trifluorku boru BF3 wynosi 169 123,87 zł netto,  

1.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli trifluorku boru BF3 w okresie miesiąca wynosi 

114,30 zł netto; 
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2) w zakresie zadania nr 2 cena ofertowa brutto wynosi 19 746,92 zł  

w tym: 

2.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli trójfluorometanu CHF3 wynosi 7 872,41 zł netto,  

2.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 114,30 zł netto,  

2.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli heksafluorku siarki SF6 wynosi 5 290,00 zł netto,  

2.4. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 6,20 zł netto; 

 

3) w zakresie zadania nr 3 cena ofertowa brutto wynosi 395 939,29 zł  

w tym: 

3.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli trichlorku boru BCl3 wynosi 37 874,58 zł netto,  

3.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 114,30 zł netto,  

3.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli chloru Cl2 wynosi 8 427,54 zł netto,  

3.4. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 114,30 zł netto; 

 

4) w zakresie zadania nr 4 cena ofertowa brutto wynosi 155 166,50 zł  

w tym: 

4.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli tetrafluorometanu CF4 wynosi 6 944,86 zł netto,  

4.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 6,20 zł netto,  

4.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli metanu CH4 wynosi 2 481,43 zł netto,  

4.4. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 6,20 zł netto, 

4.5. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli podtlenku azotu N2O wynosi 1 240,32 zł netto,  

4.6. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 6,20 zł netto,  

4.7. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli amoniaku NH3 wynosi 11 747,12 zł netto,  

4.8. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 192,60 zł netto; 

 

5) w zakresie zadania nr 5 – Wykonawca nie złożył oferty w zakresie części 5. 

 

6) w zakresie zadania nr 6 cena ofertowa brutto wynosi 16 836,34 zł  

 w tym: 

6.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli helu He wynosi 687,42 zł netto,  

6.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli helu He w okresie miesiąca wynosi 6,20 zł netto,  

6.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli helu w azocie 10%He:90%N2 wynosi 590,00 zł 

netto,  
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6.4. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli helu w azocie 10%He:90%N2 w okresie miesiąca 

wynosi 6,20 zł netto; 

 

7) w zakresie zadania nr 7 cena ofertowa brutto wynosi 48 911,63 zł  

w tym: 

7.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli silanu w argonie 2%SiH4:98%Ar wynosi 3 040,00 

zł netto,  

7.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli silanu w argonie 2%SiH4:98%Ar w okresie miesiąca 

wynosi 6,20 zł netto,  

7.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli silanu w helu 2%SiH4:98%He wynosi 3 290,00 zł 

netto,  

7.4. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli silanu w helu 2%SiH4:98%He w okresie miesiąca 

wynosi 6,20 zł netto;  

 

8) w zakresie zadania nr 8 cena ofertowa brutto wynosi 112 267,51  zł  

w tym: 

8.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli argonu Ar wynosi 168,13 zł netto, 

8.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 butli argonu Ar w okresie miesiąca wynosi  6,20 zł netto; 

 

9) w zakresie zadania nr 9 - Wykonawca nie złożył oferty w zakresie części 9. 

 

Wykonawca oferuje dostawę jednostkową w terminie: 

- zadanie 1: 75 dni; 

- zadanie 2: 45 dni; 

- zadanie 3: 75 dni; 

- zadanie 4: 45 dni; 

- zadanie 5: - dni; 

- zadanie 6: 3 dni; 

- zadanie 7: 45 dni; 

- zadanie 8: 45 dni; 

- zadanie 9: - dni; 
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Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę Messer Polska Sp. z o.o. ul. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów. 

Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia /dotyczy części, na które Wykonawca 

składa ofertę/: 

1)  w zakresie zadania nr 1 - Wykonawca nie złożył oferty w zakresie części 1. 

 

2) w zakresie zadania nr 2 cena ofertowa brutto wynosi 17 269,20 zł  

w tym: 

2.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli trójfluorometanu CHF3 wynosi 7 000,00 zł netto,  

2.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto,  

2.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli heksafluorku siarki SF6 wynosi 5 600,00 zł netto,  

2.4. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto; 

 

3) w zakresie zadania nr 3 cena ofertowa brutto wynosi 225 631,20 zł  

w tym: 

3.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli trichlorku boru BCl3 wynosi 19 000 zł netto,  

3.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto,  

3.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli chloru Cl2 wynosi 9 200,00 zł netto, 

3.4.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 180,00 zł netto; 

 

4) w zakresie zadania nr 4 cena ofertowa brutto wynosi 88 535,40 zł  

w tym: 

4.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli tetrafluorometanu CF4 wynosi 7 800,00 zł netto,  

4.2.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto,  

4.3.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli metanu CH4 wynosi 2 760,00 zł netto,  

4.4.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto, 

4.5.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli podtlenku azotu N2O wynosi 1 300,00 zł netto,  

4.6.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto,  

4.7.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli amoniaku NH3 wynosi 4 300,00 zł netto,  

4.8.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto; 

 

5) w zakresie zadania nr 5 cena ofertowa brutto wynosi  8 784,66 zł  

 w tym: 

5.1.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli dwutlenku węgla CO2 (stan skupienia gaz) 

wynosi 1 150,00 zł netto,  
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5.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto,  

5.3. cena jednostkowa zakupu i dostawy dwutlenku węgla CO2 (stan skupienia ciecz) do 

zbiornika Zamawiającego wynosi 336,00 zł netto; 

 

6) w zakresie zadania nr 6 cena ofertowa brutto wynosi 13 038,00 zł  

 w tym: 

6.1.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli helu He wynosi 470,00 zł netto,  

6.2.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli helu He w okresie miesiąca wynosi 30,00 zł netto,  

6.3.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli helu w azocie 10%He:90%N2 wynosi 520,00 zł 

netto,  

6.4.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli helu w azocie 10%He:90%N2 w okresie miesiąca 

wynosi 30,00 zł netto; 

 

7) w zakresie zadania nr 7 cena ofertowa brutto wynosi 49 298,40 zł  

w tym: 

7.1.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli silanu w argonie 2%SiH4:98%Ar wynosi 3 220,00 

zł netto,  

7.2.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli silanu w argonie 2%SiH4:98%Ar w okresie miesiąca 

wynosi 30,00 zł netto,  

7.3.  cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli silanu w helu 2%SiH4:98%He wynosi 3 220,00 zł 

netto,  

7.4.  cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli silanu w helu 2%SiH4:98%He w okresie miesiąca 

wynosi 30,00 zł netto;  

 

8) w zakresie zadania nr 8 cena ofertowa brutto wynosi 138 153,60  zł  

w tym: 

8.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli argonu Ar wynosi 4 500,00 zł netto, 

8.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 butli argonu Ar w okresie miesiąca wynosi  180 zł netto; 

 

9) w zakresie zadania nr 9 cena ofertowa brutto wynosi 226 713,60 zł  

w tym: 

9.1. cena jednostkowa zakupu i dostawy 1 butli  dwuchlorosilanu SiCl2H2 wynosi 30 000,00 zł 

netto,  
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9.2. cena jednostkowa dzierżawy 1 szt. butli dwuchlorosilanu SiCl2H2 w okresie miesiąca wynosi 

180,00 zł netto.  

 

Wykonawca oferuje dostawę jednostkową w terminie: 

- zadanie 1: - dni; 

- zadanie 2: 55 dni; 

- zadanie 3: 75 dni; 

- zadanie 4: 55 dni; 

- zadanie 5: 45 dni; 

- zadanie 6: 8 dni; 

- zadanie 7: 55 dni; 

- zadanie 8: 45 dni; 

- zadanie 9: 75 dni; 

 

UWAGA! 

 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 

informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany 

przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

 

                                          p. o. KANCLERZ 
           Politech        /-/ 

            dr inż. Krzysztof Dziedzic 
                           Kierownik  
            Laboratorium Centralnego CEZAMAT  
           /-/ 

              Mariusz Wielec 
 

http://www.cezamat.eu/
mailto:biuro@cezamat.eu

