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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A., Al.
Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa.
Cena wybranej oferty – 84.397,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta najkorzystniejsza cenowo
Dane wykonawców, którzy składali oferty:
1. Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A., Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa.
Cena – 84.397,00 zł.
2. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedziba w Łodzi, Oddział w Lublinie, ul.
Leonarda 18, 20-625 Lublin. Cena – 122.256,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy – 29.07.2011 r.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Zgodnie z art. 179. ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują
środki odwoławcze uregulowane w dziale VI Prawa zamówień publicznych (artykuły
179–198g), a w szczególności odwołanie określone w art. 180. ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Termin wniesienia odwołania uregulowane w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2.
ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154. pkt 5. ustawy Pzp.

