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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 1
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 środków dezynfekcyjnych, materiałów
aptecznych, leków..
Zadanie nr 4
Wybrano ofertę złożoną przez: P.O.CH „Chemik”s.c A. Białoń. J. Kryca, ul. 11-Listopada
34, 38-300 Gorlice- cena brutto 11916,30 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 4:
P.O.CH „Chemik”s.c A. Białoń. J. Kryca, ul. 11-Listopada 34, 38-300 Gorlice- cena brutto
11916,30 złotych
Multi Group Małgorzata Siewak, ul. Czeremchowa 83, 20-807 Lublin- cena brutto 12470,44
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 5
Wybrano ofertę złożoną przez: Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793
Warszawa- cena brutto 9514,26 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 5:
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Medyczne Biuro handlowe Duo Med. M. Migacz, ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice- cena
brutto 60063,75 złotych
Centrum Zaopatrznia medycznego i weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul.
Dabrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- cena brutto 25527,21 złotych
Multi Group M. Siewak, ul. Czeremchowa 83, 20-807 Lublin- cena brutto 22156,20 złotych
Medilab Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa- cena brutto 15217,20 złotych
P.O.CH „Chemik”s.c A. Białoń. J. Kryca, ul. 11-Listopada 34, 38-300 Gorlice- cena brutto
32532,84 złotych
Schulke Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa- cena brutto 9514,26 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 6
Wybrano ofertę złożoną przez: Centrum Zaopatrznia medycznego i weterynaryjnego
Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul. Dabrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- cena brutto 54,92
złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 6:
Centrum Zaopatrznia medycznego i weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul.
Dabrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- cena brutto 54,92 złotych
P.O.CH „Chemik”s.c A. Białoń. J. Kryca, ul. 11-Listopada 34, 38-300 Gorlice- cena brutto
71,93 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 7
Wybrano ofertę złożoną przez: Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała
Piska- cena brutto 6317,20 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 7:
Bialmed Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska- cena brutto 6317,20 złotych
Medyczne Biuro handlowe Duo Med. M. Migacz, ul. Korfantego 8, 40-004 Katowice- cena
brutto 60063,75 złotych
Centrum Zaopatrznia medycznego i weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul.
Dabrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- cena brutto 6904,94 złotych
Cezal Lublin Sp. z o.o., al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin- cena brutto 11157,30
złotych
Multi Group M. Siewak, ul. Czeremchowa 83, 20-807 Lublin- cena brutto 8972,32 złotych
P.O.CH „Chemik”s.c A. Białoń. J. Kryca, ul. 11-Listopada 34, 38-300 Gorlice- cena brutto
8380,65 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 3a
Wybrano ofertę złożoną przez: Multi Group M. Siewak, ul. Czeremchowa 83, 20-807
Lublin- cena brutto 6158,16 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 3a:

Multi Group M. Siewak, ul. Czeremchowa 83, 20-807 Lublin- cena brutto 6158,16 złotych
P.O.CH „Chemik”s.c A. Białoń. J. Kryca, ul. 11-Listopada 34, 38-300 Gorlice- cena brutto
6214,32 złotych
2m Marta Maksymowicz, ul. Miętowa 3/09, 81-589 Gdynia- cena brutto 7543,80 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 5c
Wybrano ofertę złożoną przez: Medilab Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawacena brutto 3789,72 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 5c:
Multi Group M. Siewak, ul. Czeremchowa 83, 20-807 Lublin- cena brutto 3693,60 złotych
Medilab Sp. z o.o., ul. Wysockiego 6c, 03-371 Warszawa- cena brutto 3789,72 złotych
Centrum Zaopatrznia medycznego i weterynaryjnego Centrowet-Cezal Sp. z o.o., ul.
Dabrowskiego 133/135, 60-543 Poznań- cena brutto 4167,88 złotych
P.O.CH „Chemik”s.c A. Białoń. J. Kryca, ul. 11-Listopada 34, 38-300 Gorlice- cena brutto
5393,52 złotych
Ofert odrzucone
Multi Group M. Siewak, ul. Czeremchowa 83, 20-807 Lublin- cena brutto 3693,60 złotych
Zamawijący odrzuca ofertę Multi Group M. Siewak, ponieważ na podstawie wyjaśnień
nr 1 z dnia 13.01.2012 zamawiający zastrzegł, że nie dopuszcza produktów
równoważnych w przypadku zadania 5c.
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

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
Zadanie 9
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 9
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 54.922,86 złotych, zaś cena
najkorzystniejszej oferty firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. opiewa na 66284,49 złotych.
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 9a
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania 9
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 37411,20 złotych, zaś cena
najkorzystniejszej oferty firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. opiewa na 46003,95 złotych.
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

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)

