PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

DYREKTOR
dr hab. Tadeusz Wijaszka
Profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania na dostawę aparatury laboratoryjnej
Znak sprawy DG-2501/2679/515/11

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:DG-2501/2679/716/11

2011-02-25

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
NR 1
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 4- termocykler- szt. 1
Wybrano ofertę firmy: Polygen Sp. z o.o., ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław- cena brutto oferty
39.667,50 złotych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
Polygen Sp. z o.o., ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław- cena brutto oferty 39.667,50 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.
Zadanie 3- nanofotometr z dodatkową droga optyczną szt. 1
Wybrano ofertę firmy: A-Biotech Sp. J, ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław- cena brutto
48.708,00 złotych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
A-Biotech Sp. J, ul. Strzegomska 260A/4, 54-432 Wrocław- cena brutto 48.708,00 złotych
Dane wykonawców, których oferty zostały odrzucone:
Brak takich wykonawców
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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.
Zadanie 1- termo mikser z blokiem na probówki szt. 1
Na podstawie art.93 ust. 1 pkt.4 zamawiający unieważnia postępowania w przedmiocie zadania
1. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki odwoławcze opisane w Dziale VI ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.

