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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 21
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 7.2.4
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto
wybranej oferty – 21.325,68 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.2.4:
- Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty – 21.325,68 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 25.427,94 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 7.5.3
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto wybranej
oferty – 220,32 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.5.3:
- bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto oferty – 541,08 zł.
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 220,32 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 7.9.3
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto wybranej oferty
– 1.146,96 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.9.3:
- Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 1.146,96 zł.
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 674,27 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Emapol sp. z o.o. Treść oferty tego
wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W pozycji 2 zaoferowano
produkt którego pH 1% roztworu jest za niskie i wynosi pH 6,6 ± 0,5, natomiast wskaźnik ten dla produktu
wyspecyfikowanego przez zamaiającego to pH 7,0 ± 0,2. Dodatkowo w składzie produktu oferowanego jest za
duŜo chlorku sodu – nie więcej niŜ 5%, natomiast produkt wzorcowy zawiera do 0,3% tego składnika.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zadanie nr 7.14.4
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, ul.
Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin. Cena brutto wybranej oferty – 22.408,92 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.14.4:
- Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin.
Cena brutto oferty – 22.408,92 zł.
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego
133/135, 60-543 Poznań. Cena brutto oferty – 26.890,71 zł.
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 35.372,16 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 7.18.2
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, ul.
Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin. Cena brutto wybranej oferty – 14.815,44 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.18.2:
- Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna, ul. Uniwersytecka 10, 20-029 Lublin.
Cena brutto oferty – 14.815,44 zł.
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego
133/135, 60-543 Poznań. Cena brutto oferty – 17.778,53 zł.
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 27.096,12 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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 w 2012 r. w następujących
zadaniach:
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 4.4
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 4.4.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 9.986,37 zł. brutto, natomiast najniŜsza cena z oferty
to 12.521,40 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 4.4:
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego
133/135, 60-543 Poznań. Cena brutto oferty – 12.521,40 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 4.12
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 4.12.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 21.057,60 zł. brutto, natomiast najniŜsza cena z oferty
to 38.960,25 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 4.12:
- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego
133/135, 60-543 Poznań. Cena brutto oferty – 38.960,25 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 5.19
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 5.19.

Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 678,96 zł. brutto, natomiast najniŜsza cena z oferty to
736,52 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 5.19:
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 767,52 zł.
- Alchem Grupa sp. z o.o. Oddział Rzeszów, ul. Boya śeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty
– 736,52 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 885,60 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.5.2
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.5.2. Na zadanie nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.5.2:
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 1.381,32 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Emapol sp. z o.o. Treść oferty tego
wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zaoferowana w pozycji 1 poŜywka nie odpowiada składowi poŜywki wyspecyfikowanej przez zamawiającego:
• bufor TRIS – jest 3g/1L, a powinno być 0,45g/1L,
• fosforan dwupotasu – nie powinno go być w składzie, natomiast produkt oferowany przez firmę Emapol
zawiera ten składnik,
• dekstroza – jest 5,82g/1L, a powinno być 7,75g/1L.
Zaoferowany w pozycji 2 produkt nie jest przeznaczony, w przeciwieństwie do wyspecyfikowanego, do badania
Ŝywności w kierunki clostridium perfringens.
W pozycji 3 zaoferowany produkt zawiera L-cystynę, a wymagana była L-cysteina.
Zaoferowana w pozycji 4 poŜywka nie odpowiada składowi poŜywki wyspecyfikowanej przez zamawiającego:
• brak w składzie wyciągu z wątroby,
• glukoza – jest 10g/1L, a powinno być 5g/1L.
• peptony i wyciągi mięsne – jest 20g/1L, a powinno być 30g/1L
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.19.10
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.19.10.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 6.691,20 zł. brutto, natomiast najniŜsza cena z oferty
to 13.027,20 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.19.10:
- Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa. Cena brutto oferty – 13.027,20 zł.

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.

