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INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA nr 7
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w
postępowaniu przetargowym na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów
pomocniczych z podziałem na zadania.
Jednocześnie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 28, poniewaŜ oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 15.116,70 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to
17.908,80 zł.
Zadanie nr 5:
Wybrano ofertę złoŜoną przez firmę: ARGENTA Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 213,84 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy składali oferty:
1. ARGENTA Sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań Cena – 213,84 zł.
2. POCH S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice. Cena – 402,21zł.
3. BIONOVO Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena – 531,36 zł.
4. ALCHEM Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-śeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena –
568,26 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy – 29.11.2011 r.
Zadanie nr 28:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia
postępowanie w zakresie zadania 28, poniewaŜ oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 15.116,70 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 17.908,80 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 28:
1. LC KOLOR Lidia Chmurkowska-Cichowlas, ul. Bułhaka 12, 01-472 Warszawa. Cena
oferty - 17.908,80 zł.

Środki 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 Prawo zamówień publicznych.

