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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 3
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 aparatury laboratoryjnej:
Zadanie nr 3
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Sanlab s.c. J. Kaczorek, M.Bińczak, ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 74.383,20 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 3:
- Alab sp. z o. o., ul. Stępińska 22/30, lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena brutto oferty – 71.925,48 zł.
- Sanlab s.c. J. Kaczorek, M.Bińczak, ul. Andrychowska 7, 01-447 Warszawa. Cena brutto oferty – 74.383,20 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Alab sp. z o.o., poniewaŜ treść oferty
nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednym z wymagań jakie miał spełniać
inkubator było wnętrze komory wykonane ze stopu stali nierdzewnej i miedzi umoŜliwiające ciągłą
dekontaminację, tzn. ze stopu mają być wykonane zarówno ściany komory jak i półki. Firma Alab oferuje wnętrze
wykonane ze stali (ściany komory), tym samym treść jej oferty nie spełnia wymagania zgodności z treścią siwz
i podlega odrzuceniu.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy P.z.p. umowa moŜe być zawarta w terminie nie
krótszym niŜ 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Pzp.
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