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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 3
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 w 2012 r.:
Zadanie nr 1.37
Wybrano ofertę złoŜoną przez: POCh S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice. Cena brutto wybranej oferty
– 129.306,22 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.37:
- POCh S.A., ul. Sowińskiego 11, 44-101 Gliwice. Cena brutto oferty – 129.306,22 zł.
- Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 153.222,58 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Wykonawcy wykluczeni:
Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania w części 1.37
Wykonawcę – firmę Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Podstawą tej decyzji jest to, Ŝe Wykonawca nie wniósł
do upływu terminu składania ofert wadium na zadanie 1.37.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa moŜe być zawarta przed upływem terminu 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 7.10.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty
– 1.773,66 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.10.1:
- Merck sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.773,66 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa moŜe być zawarta przed upływem terminu 10 dni od
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.

INFORMACJA O ŚRODKACH 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 Pzp.
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