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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 9sprostowanie
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników
laboratoryjnych.
Zadanie nr 37
Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem E. Loth, m. Malczewski Sp. J, ul. Międzyborska
23, 04-401 Warszawa- cena brutto 5350,50 złotych
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 37
Perlan Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa- cena brutto
6555,90 złotych
Bionovo A. Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica- cena brutto 10897,80 złotych
Bujno Chemicals dr Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa- cena brutto
9657,96 złotych
Anchem E. Loth, m. Malczewski Sp. J, ul. Międzyborska 23, 04-401 Warszawa- cena brutto
5350,50 złotych
Brak ofert odrzuconych
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 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.
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Zamawiający weryfikuje wybór nr 9 w zakresie zadania 37. Zaproponowana kolumna serii
Rxi-5ms jest kolumną ultrainertną w odróżnieniu od serii Rtx-5ms. Jest to kolumna
równoważna kolumnie HP-5ms Ui, posiada takie samo wypełnienie i parametry.
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 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)

