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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 2
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 odczynników laboratoryjnych
i materiałów pomocniczych:
Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty
– 7.613,90 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1:
- bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto oferty – 7.613,90 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa moŜe 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 nr 6
Wybrano ofertę złoŜoną przez: A&A Biotechnology s. c., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Cena brutto wybranej oferty
– 810,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 6:
- A&A Biotechnology s. c., Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Cena brutto oferty – 810,00 zł.
- EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto oferty – 874,80 zł.
- „abo” GraŜyna Tarnowska-Boreysza, ul. Podleśna 6 a, 80-255 Gdańsk. Cena brutto oferty – 955,80 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 4.769,33 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa moŜe 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 nr 12
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Witko sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Cena brutto wybranej oferty – 290,28 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 12:
- Witko sp. z o.o., al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Cena brutto oferty – 290,28 zł.
- Alchem Grupa sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya-śeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty – 429,00 zł.
- Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 487,08 zł.
- Anchem sp. j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cena brutto oferty – 492,00 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 590,40 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa moŜe 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.
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Zadanie nr 14
Wybrano ofertę złoŜoną przez: LGC Standards sp. z o.o., ul. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto
wybranej oferty – 19.264,47 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 14:
- LGC Standards sp. z o.o., ul. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto oferty – 19.264,47 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa moŜe 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 nr 19
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto wybranej oferty – 2.125,44 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 19:
- Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 1.193,10 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 2.125,44 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę firmy Labart sp. z o.o. Treść oferty
tego wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowane przez firmę Labart płytki mają duŜo
mniejszą pojemność od tych wyspecyfikowanych przez zamawiającego.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 22
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 3.726,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 22:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty – 3.726,00 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a umowa moŜe 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 nr 34
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Noack Polen sp. z o.o., ul. Dominikańska 11 c, 02-738 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty
– 592,80 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 34:
- Noack Polen sp. z o.o., ul. Dominikańska 11 c, 02-738 Warszawa. Cena brutto oferty – 592,80 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a umowa moŜe 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 nr 35
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto wybranej oferty – 440,67 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 35:
- Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty – 440,67 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a umowa moŜe 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 nr 46
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Alchem Grupa sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya-śeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto
wybranej oferty – 5.009,79 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 46:
- Alchem Grupa sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya-śeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty – 5.009,79 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a umowa moŜe 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.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone w zakresie następujących zadań:

Zadanie: 18
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę firmy Argenta sp. z o.o. Treść oferty
tego wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osocze wyspecyfikowane przez zamawiającego
zawiera cytrynian sodu, natomiast zaoferowany produkt zawiera EDTA zamiast cytrynianu.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników
laboratoryjnych i materiałów pomocniczych w następujących zadaniach:
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 3
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 3.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana
przez zamawiającego to 63,36 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 319,80 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 3:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 319,80 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 7.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana
przez zamawiającego to 56,33 zł. netto, natomiast najniŜsza cena z oferty to 121,77 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7:
- Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty – 121,77 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 18
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 18.
Nie złoŜono zadanej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 18:
- Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 648,00 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 41
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 41.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana
przez zamawiającego to 189,42 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 196,80 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 41:
- Alchem Grupa sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya-śeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty – 196,80 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 354,24 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 44
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 44.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana
przez zamawiającego to 1.963,33 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 2.509,20 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 44:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 2.509,20 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 46
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie zadania 46.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana
przez zamawiającego to 4.470,63 zł., natomiast najniŜsza cena z oferty to 5.009,79 zł.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 46:
- Alchem Grupa sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya-śeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty – 5.009,79 zł.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe 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, jeŜeli 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)

