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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 13
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych w 2011 r.:

Zadanie nr 7.11.3
Wybrano ofertę złoŜoną przez: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto
wybranej oferty – 35.058,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.11.3:
- bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto oferty – 35.058,60 zł.
- Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto wybranej oferty – 22.351,68 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Argenta sp. z o.o. Treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wymagał oferty na produkty bioMerieux lub równowaŜne.
Niestety podłoŜa zaoferowane przez firmę Argenta nie spełniają warunku równowaŜności. Jedną z niezgodności jest inny
skład odczynnika zaoferowanego w pozycji 1: agar – 13 g (bioMerieux), 13,5 g (Argenta); brak w składzie odczynnika
bioMerieux składnika x-glukozyd, składnik ten występuje natomiast w produkcie oferowanym przez firmę Argenta.
Zamawiający nie moŜe teŜ uznać za równowaŜny produkt zaoferowany w pozycji nr 2. Skład odczynnika bioMerieux jest
dokładnie określony: peptony-23g, skrobia-1g, chlorek sodu-5g, agar-10g, natomiast Argenta podaje jedynie zsumowany
skład odczynnika i nie moŜna na tej podstawie ustalić proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 10 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

