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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 17
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 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 7.6.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty
– 47.158,20 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.6.1:
- Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Cena brutto oferty – 47.158,20 zł.
- Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto wybranej oferty– 22.498,56 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 poŜywkę i suplement dla Campylobacter
wg katalogu Merck lub produkty równowaŜne. Firma Argenta zaoferowała odczynniki wg katalogu Oxoid. Do oferty
wykonawca załączył karty katalogowe, których treść nie wskazywała jednoznacznie i ostatecznie na równowaŜność
produktu. Ze względu na specyfikę odczynnika takiego jakim są poŜywki, zamawiający wystąpił z wnioskiem o przesłanie
próbek produktu. Taka decyzja spowodowana była tym, Ŝe tylko uŜycie produktu dawało gwarancję potwierdzenia
równowaŜności produktu. Zamawiający wystąpił o przesłanie próbki bazy jak i zaoferowanego suplementu. Wykonawca
przekazał zamawiającemu jedynie bazę. W związku z brakiem dostarczenia jednoznacznego dowodu na równowaŜność
zaoferowanych odczynników, zamawiający przyjmuje, Ŝe równowaŜność odczynnika nie została potwierdzona, tym
samym treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a sama oferta w zakresie zadania
7.6.1 podlega odrzuceniu.
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.

Zadanie nr 7.18.1 a
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Immuniq Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto wybranej oferty
– 7.242,24 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.18.1 a:
- Immuniq Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto oferty – 7.242,24 zł.
- Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty – 10.039,68 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 19.914,93 zł.
Brak ofert odrzuconych.
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
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