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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYTSNIEJSZEJ nr 8

Zadanie 12.7.9
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Syngen Biotech Sp. z o.o., ul. Ostródzka 13, 54-116
Wrocław.
Cena wybranej oferty – 511.493,64 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 12.7.9:
1. Syngen Biotech Sp. z o.o., ul. Ostródzka 13, 54-116 Wrocław. Cena – 511.493,64 zł.
2. Labart Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena – 498.966,70 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzucona zostaje oferta złożona przez wykonawcę – Labart
Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku, ul. Limbowa 5 z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonawca w formularzu cenowym w poz. 19 zmienił ilości wpisując 5 op. podczas gdy
oryginalny formularz stanowiący integralną część siwz zawierał w kolumnie ilość 9 op.
Zmiana ta miała istotny wpływ na wynik postępowania, gdyż cena oferty wzrośnie wtedy o
23.586,40 zł. i oferta wykonawcy nie będzie wtedy oferta najkorzystniejsza cenowo. W
przypadku gdyby wykonawca wycenił 9 opakowań po zaoferowanej cenie w formularzu
cenowym to jego oferta byłby droższa od oferty firmy Syngen Biotech Sp. z o.o. i wynosiłaby
522.553,10 zł.
Termin zawarcia umowy – 05.03.2012 r.
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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.

