
 

 

Warszawa, 17 października 2019 r. 

RZ.273.30.3.2019 

Nazwa projektu „Innowacyjne stanowisko badawczo-treningowe „Trenażer LNG” służące do 
opracowania taktyki działań z wykorzystaniem sprzętu będącego 
na wyposażeniu PSP podczas zdarzeń LNG”.  

Nr umowy o dofinansowanie DOB-BIO9/15/02/2018. 

 
 
 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu PN 28/19 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na „„Zakup i dostawę aparatury naukowo-badawczej” z dopuszczeniem składania ofert częściowych na 5 części: 
Część 1: Blok sterowania do pieca. 
Część 2: Aparat do badania stężeniowych granic wybuchowości LNG wg ASTM E681 z systemem optycznym do nagrywania 
video i analizy kształtu płomienia. 
Część 3: Stanowisko z komorą termiczną z układem obciążającym, kontrolno-pomiarowym  i rejestrującym. 
Cześć 4: Aparat do badania temperatury samozapłonu cieczy i gazów zgodny z ASTM E659 z oprogramowaniem do analizy 
zapłonu. 
Cześć 5: Aparat do badania wybuchowości w transporcie. 

 
Szanowni Państwo; 

działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuję Państwu informacje, o których mowa w art. 86 
ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Informacja z otwarcia ofert: 
1. W wyznaczonym w tym celu terminie tj. do dnia 17.10.2019 r. do godz. 10:00 złożono jedną  

ofertę. 
2. W dniu 17.10.2019 r., o godzinie 10:30 w obecności Komisji przetargowej, dokonano otwarcia 

ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 
3. Kwota zabezpieczona w budżecie Zamawiającego na realizację zamówienia podana 

bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosi  518 204,00 zł a w tym: 
- na część 1:   18 204,00 zł 
- na część 2: 147 000,00 zł 
- na część 3: 130 000,00 zł 
- na część 4: 140 000,00 zł 
- na część 5:    83 000,00 zł 

4. Zestawienie informacji odczytanych z oferty:  
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Ofertę złożył wykonawca: ANKO-SERVICES Paweł Kołczakowski, ul. Tarnogórska 55, 
     03-679 Warszawa 

Oferta dotyczy następujących części zamówienia: 

Część 1 – Blok sterowania do pieca: 
 Cena brutto: 18 204,00 zł 
 Termin realizacji: 79 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy 
 Długość okresu gwarancji: 12 m-cy. 
 

Część 2 – Aparat do badania stężeniowych granic wybuchowości LNG wg ASTM E681 z systemem  
optycznym do nagrywania video i analizy kształtu płomienia 
 Cena brutto: 146 985,00 zł 
 Termin realizacji: 79 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy 
 Długość okresu gwarancji: 12 m-cy. 
 

Część 3 – Stanowisko z komorą termiczną z układem obciążającym, kontrolno-pomiarowym 
i rejestrującym 
 Cena brutto: 129 506,70 zł 
 Termin realizacji: 79 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy 
 Długość okresu gwarancji: 12 m-cy. 
 

Cześć 4 – Aparat do badania temperatury samozapłonu cieczy i gazów zgodny z ASTM E659  z 
oprogramowaniem do analizy zapłonu. 

Cena brutto: 139 974,00 zł 
 Termin realizacji: 79 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy 
 Długość okresu gwarancji: 12 m-cy. 
 
Cześć 5 – Aparat do badania wybuchowości w transporcie 

Cena brutto: 82 963,50 zł 
 Termin realizacji: 79 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy 
 Długość okresu gwarancji: 12 m-cy. 

 

Termin związania ofertą: 30 dni. 

Warunki płatności: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i istotnymi dla 
stron postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy. 

 

 

 

 


