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SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uprzejmie
informuje, Ŝe nastąpiła omyłka w treści informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych
i odczynników laboratoryjnych - znak pisma: DG-2501/21464/1884/10 – polegająca na tym, Ŝe
w zadaniu 1.30 błędnie wskazano ofertę firmy Anchem jako tę z najniŜszą ceną, a tym samym
najkorzystniejszą oraz podano błędnie cenę z oferty firmy NTL. PoniŜej podajemy skorygowaną
informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie 1.30.

Zadanie nr 1.30
Wybrano ofertę złoŜoną przez: NTL Krzysztof Moczyróg, ul. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 7.156,16 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.30:
- Anchem E. Loth, M. Malczewski sp. j., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cena brutto oferty
– 7.905,60 zł.
- Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty – 6.975,66 zł.
- Labart Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 7.211,66 zł.
- NTL Krzysztof Moczyróg, ul. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa. Cena brutto oferty
– 7.156,16 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Symbios, poniewaŜ jej treść nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wyspecyfikował statyw
na 6 pipet, a wykonawca zaoferował statyw na 5 pipet.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa moŜe być zawarta w terminie nie
krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, uregulowane
w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
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