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Zbąszyń, 04 kwietnia 2018 roku 

 
Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 
64-360 Zbąszyń, ul. Na Kępie 3 

   
 

   
Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę komór klimatycznych do testów stabilności leków w 
szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH wraz z montażem w budynku 
laboratorium badawczo - rozwojowego, zlokalizowanego przy ul. Na Kępie 3 w Zbąszyniu.  Znak 
sprawy RCZ_1.2/6/2018. 
 
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 
Część I – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH 
Część II – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem temperatury / 
wilgotności. 
 

INFORMACJA  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Zamawiający - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zawiadamia, że w wyniku 
przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z 
zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim 
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2010 w sprawie kwalifikowalności kosztów 
objętych dofinansowaniem ze środków EFRR, na dostawę komór klimatycznych do testów 
stabilności leków w szerokim zakresie temperatury/wilgotności i oświetleniem zgodnym z ICH 
wraz z montażem w budynku laboratorium, które jest zlokalizowane przy ul. Na Kępie 3 w 
Zbąszyniu.  
 
W Części I – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z oświetleniem zgodnym z ICH 

 
za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 

 
MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
 
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent: 

1. MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań 
 
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERAZET Spółka Akcyjna spełniła warunki udziału w 
postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i 
spełniała wymagania zawarte w jej treści.  
 
W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 88,00 punktów:  
 

  

Pkt K1 Pkt K1 RAZEM RANKING 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

1 MERAZET S.A. 
ul. J. Krauthofera 36  60-203 Poznań 80,00 8,00 88,00 1 
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W Części II – Komora klimatyczna do testów stabilności leków z szerokim zakresem 
temperatury / wilgotności 

 
za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę: 

 
MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
 
Do wyznaczonego terminu składania ofert ofertę złożył 1 oferent: 

1. MERAZET Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Jakuba Krauthofera 36 60-203 Poznań 
 
W wyniku oceny ofert stwierdzono, że oferta MERAZET Spółka Akcyjna spełniła warunki udziału w 
postępowaniu, oferta nie podlegała odrzuceniu. Oferta była zgodna z treścią zapytania ofertowego i 
spełniała wymagania zawarte w jej treści.  
 
W oparciu o przyjęte kryteria oferta uzyskała 88,00 punktów:  
 

  

Pkt K1 Pkt K1 RAZEM RANKING 
Lp. Nazwa i adres Wykonawcy 

1 MERAZET S.A. 
ul. J. Krauthofera 36  60-203 Poznań 80,00 8,00 88,00 1 

 
 
Informacja o przeprowadzonym postępowaniu: 
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone było bez stosowania 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania 
ofertowego.  
 
Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., realizuje Projekt pt.: „Budowa i wyposażenie infrastruktury 
do opracowania i wdrażania innowacyjnych metod badania uwalniania służących do przedklinicznej 
oceny właściwości biofarmaceutycznych postaci leków generycznych”, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 1. 
Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego 
Wielkopolski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
 
Zamawiający dla spełnienia wymogów wynikających z Regulaminu konkursu Nr RPWP.01.02.00-IZ-
00-30-001/16 dokonał wyboru dostawcy w niniejszym postępowaniu zgodnie z Wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych 
dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Określonych w 
Szczególnych warunkach realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą 
konkurencyjności. Stąd przesłał niniejsze Zapytanie ofertowe bezpośrednio do trzech potencjalnych 
wykonawców zamówienia, wywiesił jego treść na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 
zamieścił je na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.rcz-zbaszyn.pl oraz na stronie 
internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pod adresem: 
 www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  (opublikowane pod numerem: 1092644). 
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Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego: 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą 
niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zamieścił niniejsze informacje, na 
swojej stronie internetowej oraz na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego pod adresem: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie, a 
także wysłał informację do oferentów biorących udział w postępowaniu. 
 
Z poważaniem 
 
 
Zdzisław Podrez 
 
Prokurent Samoistny 
RCZ Sp. z o.o. 
 
 
 
 
 
 


