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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 1- wirówka mikrolitowa szt. 1
Wybrano ofertę firmy: Labsystem s.c E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416
Kraków- cena brutto 7603,20 złotych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
Labsystem s.c E. Superata, M. Martini, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków- cena brutto
7603,20 złotych
Linegal Chemicals Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa- cena brutto 9145,48 złotych
Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Boya-Żeleńskiego 25b, 35-959 Rzeszów- cena brutto 9581,70 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.tj. 20.05.2011
Zadanie 3- komora klimatyczna fitotronowa szt. 1
Wybrano ofertę firmy: CLS Adam Bartczak s.c, ul. Kazimierza Wielkiego 27, 63-200 Jarocin- cena
brutto 57374,58 złotych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
CLS Adam Bartczak s.c, ul. Kazimierza Wielkiego 27, 63-200 Jarocin- cena brutto 57374,58
złotych
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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.tj. 20.05.2011
Zadanie 4- inkubator z wytrzasaniem szt. 1
Wybrano ofertę firmy: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul.
Myśliborska 89, 60-432 Poznań- cena brutto 9409,50 złotych
Dane wykonawców, którzy składali oferty na w/w zadanie:
Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432
Poznań- cena brutto 9409,50 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.tj. 20.05.2011

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sadu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elektroniczną , lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U.
z2010 r. Nr 113, poz. 759)

