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INFORMACJA O WYBORZE NR 3
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników
laboratoryjnych.
Zadanie 44- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Invitrogen lub równoważne
Wybrano ofertę firmy Life Technologies Polska Sp. z .o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa- cena brutto 2734,29 złotych.
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań- cena brutto 934,86 złotych
Abo G. Tarnowska-Boreysza, ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk- cena brutto 1051,65 złotych
Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn- cena brutto 1385,19 złotych
Life Technologies Polska Sp. z .o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa- cena brutto 2734,29
złotych
Dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone:
Sigma Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań- cena brutto 934,86 złotych
Abo G. Tarnowska-Boreysza, ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk- cena brutto 1051,65 złotych
Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn- cena brutto 1385,19 złotych
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
art. 89 ust. 1 pkt. 2- zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.
Uzasadnienie faktyczne
Zaoferowane agarozy przez firmę Sigma Aldrich Sp. z o.o., Abo G. Tarnowska-Boreysza, Symbios
Sp. z o.o. nie są równoważne z produktem będącym przedmiotem zadnia 44, ponieważ maja niższą
rozdzielczość żelu, tzn. pozwalają na rozdział fragmentów DNA/RNA powyżej 1000 par zasad.
Wnioskowany odczynnik powinien pozwalać na rozdzielenie produktów w zakresie od 100 par zasad.
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Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało wysłane w sposób określony w art. 27 ust.2 tj. dnia 27.04.2011
Zadanie 41- odczynniki laboratoryjne wg katalogu A&A Biotechnology lub równoważne
Wybrano ofertę firmy A&A Biotechnology s.c, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia- cena brutto
371,95 złotych.
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
A&A Biotechnology s.c, al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia- cena brutto 371,95 złotych.
Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn- cena brutto 349,22 złotych
Dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone:
Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn- cena brutto 349,22 złotych
Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty:
art. 89 ust. 1 pkt. 2- zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3
Uzasadnienie faktyczne
Mini AX nr kat 010-50 służy do izolacji plazmidów dużych i/lub niskokopijnych. Zestaw
zaproponowany przez Symbios zgodnie z opisem działa optymalnie w odniesieniu do plazmidów <
20.000 dp. Zestaw będzie wykorzystywany do Salmonella ssp- plazmidy ssp mają masę zdecydowanie
większą niż 20.000 bp tj. 60.000- 130.000
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało wysłane w sposób określony w art. 27 ust.2 tj. dnia 27.04.2011
Zadanie 6- Materiały pomocnicze wg katalogu Sarsted lub równoważne
Wybrano ofertę firmy Equimed Hołda, lenk, Trembecki Sp. J, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków
cena brutto 432,00 złote
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
Equimed Hołda, lenk, Trembecki Sp. J, ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków cena brutto 432,00 złote
Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów- cena brutto 447,12 złotych
Dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone:
Brak takich wykonawców
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a 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. tj. 22.04.2011.
Zadanie 12- odczynniki laboratoryjne wg katalogu Millipore lub równoważne
Wybrano ofertę Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów- cena brutto
8867,07 złotych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów- cena brutto 8867,07 złotych
ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn- cena brutto 8061,91 złotych
Dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone:
ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn- cena brutto 8061,91 złotych

Uzasadnienie prawne odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt. 2- zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt. 3
Uzasadnienie faktyczne:
Zaoferowane przez firmę ABCHEM A. Busler filtry o numerze katalogowym RR800Q101 oraz
RRQTUMTEX są wg informacji zawartej w dosłanym opisie porównywalne do filtrów
QGARDT1X1 oraz do QTUM0TEX1 prod. Millipore., jednak że opis ten poza deklaracja, że filtry
są porównywalne nie zawiera danych technicznych filtrów, a także informacji odnośnie
wymiarów, , nie zawiera opisu jakości wody finalnej. Oznacza to, że na podstawie
przedstawionych w opisie informacji nie można potwierdzić równoważności zaoferowanych
filtrów.
Również na podstawie dosłanych certyfikatów nie jest to możliwe z uwagi na fakt iż nie zawierają
one informacji na temat:
Składu jakościowo-ilościowego wkładu, jakie materiały użyto jako medium oczyszczające
wodę i w jakich ilościach
Informacji o pochodzeniu medium oczyszczającego tj. czy jest to żywica nowa, czy
regenerowana
Informacji o materiałach wchodzących w kontakt z wodą
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie zostało wysłane w sposób określony w art. 27 ust.2 tj. dnia 27.04.2011

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sadu) 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)

