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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Na podstawie art. 93 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie:

ZADANIE 8
Zamawiający unieważnia postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 381,30 złotych, zaś cena
najkorzystniejszej oferty firmy Abo opiewa na 389,91 złotych. Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 8:
Abo G. Tarnowska-Boreysza, ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk- cena brutto 389,91 złotych
Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10,26-610 Radom- cena brutto 528,90 złotych
ZADANIE 3
Zamawiający unieważnia postępowanie na podst. art. 93 ust. 1 pkt. 4 ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 4538,70 złotych, zaś cena
najkorzystniejszej oferty firmy Bujno Chemicals dr M. Synak opiewa na 6642,00 złotych.
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
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Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 3:
Bujno Chemicals dr M. Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa- cena brutto 6642,00
złotych
Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10,26-610 Radom- cena brutto 9594,00 złotych
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do
sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje
w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z2010 r.
Nr 113, poz. 759)

