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Poznań, 23.06.2020 r.

  

                                    Rozstrzygnięcie postępowania. 

Zapytanie ofertowe nr 18/10/06/2020/DB/POIR 

Postępowanie realizowane jest na podstawie przepisu art.4d ust.1.pkt1) ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych 

ul. Starołęcka 31               60-963 Poznań 

NIP: 777-00-03-280         REGON: 000033614 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

Przedmiotem zamówienia była dostawa pt. Czujniki indukcyjne i czujniki ciśnienia. 

KOD CPV 31000000-6 

 

III. ZESTAWIENIE OFERT: 

Postępowanie realizowane w VI częściach. 

 

WPŁYNĘŁY OFERTY: 

Na część I 

1. Turck sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115       45-836 Opole 

Oferta otrzymała 100,0 punktów. 

 

Firma  Turck sp. z o.o.  s. k. z Opola złożyła ofertę spełniającą nasze wymagania i  będzie 

realizowała nasze zamówienie zgodnie z umową.   
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Na część II 

1.SELS sp. z o.o.  sp. komandytowa 

ul. Malawskiego 5 a        02-641 Warszawa 

Oferta otrzymała 82,14 punktów. 

2. Turck sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115       45-836 Opole 

Oferta otrzymała 75,87 punktów. 

3. Ifm electronic sp. z o.o.  

ul. Węglowa 7           40-106 Katowice 

Oferta otrzymała 47,26 punktów. 

Firma  SELS sp. z o.o.  s. k. z Warszawy złożyła ofertę spełniającą nasze wymagania, 

otrzymała największą  ilość punktów i będzie realizowała nasze zamówienie zgodnie z 

umową.   

 

Na część III 

1. SELS sp. z o.o.  sp. komandytowa 

ul. Malawskiego 5 a    02-641 Warszawa 

Oferta otrzymała 82,14 punktów. 

2. Turck sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115       45-836 Opole 

Oferta otrzymała 56,87 punktów. 

3. Ifm electronic sp. z o.o.  

ul. Węglowa 7       40-106 Katowice 

Oferta otrzymała 48,14 punktów. 
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Firma  SELS sp. z o.o.  s. k. z Warszawy złożyła ofertę spełniającą nasze wymagania, 

otrzymała największą  ilość punktów i będzie realizowała nasze zamówienie zgodnie z 

umową.   

 

Na część IV 

1.SELS sp. z o.o.  sp. komandytowa 

ul. Malawskiego 5 a    02-641 Warszawa 

Oferta otrzymała 78,70 punktów. 

2. Turck sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115       45-836 Opole 

Oferta otrzymała 88,57 punktów. 

3. Ifm electronic sp. z o.o.  

ul. Węglowa 7       40-106 Katowice 

Oferta otrzymała 67,15 punktów. 

Turck sp. z o.o.  s. k. z Opola złożyła ofertę spełniającą nasze wymagania, otrzymała 

największą  ilość punktów i będzie realizowała nasze zamówienie zgodnie z umową.   

 

Na część V 

1. Aplisens S.A. 

ul. Krotoszyńska 35 

63-400 Ostrów Wlkp. 

Oferta otrzymała 27,93 punktów. 

2. Turck sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115       45-836 Opole 

Oferta otrzymała 88,57 punktów. 
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3. Ifm electronic sp. z o.o.  

ul. Węglowa 7       40-106 Katowice 

Oferta otrzymała 65,50 punktów. 

Turck sp. z o.o.  s. k. z Opola złożyła ofertę spełniającą nasze wymagania, otrzymała 

największą  ilość punktów i będzie realizowała nasze zamówienie zgodnie z umową.   

 

Na część VI 

1. Aplisens S.A. 

ul. Krotoszyńska 35   63-400 Ostrów Wlkp. 

Oferta otrzymała 30,26 punktów. 

2. Turck sp. z o.o. 

ul. Wrocławska 115       45-836 Opole 

Oferta otrzymała 88,57 punktów. 

3. Ifm electronic sp. z o.o.  

ul. Węglowa 7       40-106 Katowice 

Oferta otrzymała 65,50 punktów. 

Turck sp. z o.o.  s. k. z Opola złożyła ofertę spełniającą nasze wymagania, otrzymała 

największą  ilość punktów i będzie realizowała nasze zamówienie zgodnie z umową.   

 

 

 


