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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 4
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników
laboratoryjnych:
Zadanie nr 16
Wybrano ofertę złożoną przez: Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. raszyńska 13, 05-500
Piaseczno- cena brutto 1123,20 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 16
Biomedica Poland Sp. z o.o., ul. raszyńska 13, 05-500 Piaseczno- cena brutto 1123,20 złotych
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Zadanie nr 19
Wybrano ofertę złożoną przez: Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 radomcena brutto 10885,00 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 19
Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 radom- cena brutto 10885,00 złotych
Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań- cena brutto 11396,70 złotych
Bionovo A. Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- cena brutto 12817,58 złotych
Brak ofert odrzuconych.
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Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.

Zadanie nr 64
Wybrano ofertę złożoną przez: Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radomcena brutto 963,09 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 64
Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom- cena brutto 963,09 złotych
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Zadanie nr 63
Wybrano ofertę złożoną przez: Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radomcena brutto 934,80 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 63
Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom- cena brutto 934,80 złotych
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- cena brutto 541,10 złotych
Bionovo A. Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- cena brutto 1240,82 złotych
Oferty odrzucone
Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- cena brutto 541,10 złotych
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego
„Centrowet-Cezal” Sp. z o.o, ponieważ probówki reakcyjne o numerze katalogowym 72.737
poj. 0,2 ml wykonane sa z bardzo miękkiego plastiku. Przy zamykaniu i otwieraniu probówek
plastik wygina się, co powoduje, że probówki nie spełniają wymagań.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lit. a umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2

Zadanie nr 68
Wybrano ofertę złożoną przez: Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106
Warszawa- cena brutto 123,86 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 68
Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom- cena brutto 110,70 złotych
Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa- cena brutto 123,86 złotych
Bionovo A. Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- cena brutto 284,13 złotych
Oferty odrzucone
Idalia I. Wolak Sp. J, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom- cena brutto 110,70 złotych
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Idalia I. Wolak Sp. j, ponieważ zaoferowana została inna
wielkość opakowania. Zamawiający wnioskowała o opakowanie 5 ml, zaś zaoferowano
opakowanie 25ml. W prowadzonych badaniach zużywana jest niewielka ilość odczynnika i
zbyt duża ilość ulegnie przeterminowaniu.

Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 lit. a umowa może być zawarta w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2

Zadanie nr 66
Oferty odrzucone
Anchem E. Loth, M. Malczewski, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa- cena brutto
664,20 złotych
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Anchem E. Loth, M. Malczewski Sp. j ponieważ
kolumienki zaoferowane przez firmę tj. typer Sep 18 nie sa typem Endcapped w
odróżnieniu do kolumienek Bond Elut C18. Ze wzglę1)du na złożona matrycę jaką jest
pasza, różnica ta może powodować gorszą wydajność ekstrakcji oznaczonych przez nas
substancji
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 664,20 złotych, zaś cena
najkorzystniejszej oferty firmy Bionovo A. Ludwig. opiewa na 2164,80 złotych. Zamawiający
nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 66:
Bionovo Al. Ludwig, ul. rataja 30, 59-220 Legnica- cena brutto 2164,80 złotych
Anchem E. Loth, M. Malczewski, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa- cena brutto
664,20 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)

