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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 25
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 7.5.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto wybranej
oferty – 1.259,28 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.5.1:
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 1.259,28 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.
Zadanie nr 7.5.4
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Diag-Med, ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty
– 911,95 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.5.4:
- Diag-Med, ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto oferty – 911,95 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.
Zadanie nr 7.12.11
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Diag-Med, ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty
– 1.042,43 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.12.11:
- Diag-Med, ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.042,43 zł.
- Graso Zenon Sobiecki, Krąg 4a, 83-200 Starogard Gdański. Cena brutto oferty – 732,24 zł.
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 584,28 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 2
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. Zaoferowane przez firmę
Emapol produkty mają zdecydowanie krótszy (12 m-cy) niŜ wymagany (min. 4 lata), termin przydatności do
uŜycia. Z tego powodu oferowany produkt jest o wiele mniej ekonomiczny. Dodatkowo znacznie krótszy termin
przydatności świadczy o róŜnicy jakości na korzyść produktu wzorcowego.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Graso. Treść oferty tego wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowana przez firmę Graso produkt ma
węŜszy zakres pH (pH 7,2±0,1), niŜ produkt wzorcowy (pH 7,3±0,2).
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 7.16.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto wybranej
oferty – 291,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.16.1:
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 291,60 zł.
- Graso Zenon Sobiecki, Krąg 4a, 83-200 Starogard Gdański. Cena brutto oferty – 378,00 zł.
- Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto wybranej oferty – 453,60 zł.
- Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty – 1.758,53 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 7.16.4
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto wybranej oferty
– 16.035,84 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.16.4:
- Argenta sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 16.035,84 zł.
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 9.560,16 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. Zaoferowane przez firmę
Emapol odczynniki nie odpowiadają składowi odczynników wyspecyfikowanych przez zamawiającego:
pozycja 7:
• dopuszczalna zawartość chlorku sodu – jest nie więcej niŜ 5%, a powinno być do 0,4 %,
• pH roztworu – jest za niskie 6,7±0,5, a powinno być 7,3±0,2,
w pozycja 9 podobnie jak w pozycji 7 zaoferowano odczynnik, ze zbyt duŜą dopuszczalną zawartością chlorku
sodu i zbyt niskim pH roztworu.
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 7.19.7
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Immunogen sp. z o.o., ul. Kościuszki 63/111, 41-500 Chorzów. Cena brutto
wybranej oferty – 1.468,80 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.19.7:
- Immunogen sp. z o.o., ul. Kościuszki 63/111, 41-500 Chorzów. Cena brutto oferty – 1.468,80 zł.
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 58,32 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy Idalia Ireneusz Wolak sp. j. Treść oferty
tego wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowane przez firmę
Idalia odczynniki nie odpowiadają odczynnikowi wyspecyfikowanemu przez zamawiającego.
Cytofix/Cytoperm słuŜy do utrwalania i permeabilizacji komórek przed barwieniem do testów cytometrii
przepływowej, natomiast zaproponowany produkt słuŜy do utrwalania preparatów mikroskopowych.
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 7.9.1
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.9.1. Na zadanie nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.9.1:
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 1.775,52 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 przez firmę
Emapol poŜywka nie odpowiada składowi poŜywki wyspecyfikowanej przez zamawiającego. Wykonawca
zaoferował poŜywkę zawierającą 14,9 g agaru, natomiast zamawiający wymagał w składzie 16 g agaru,
dodatkowo zaoferowana poŜywka ma zdecydowanie krótszy okres przydatności do uŜycia – 20 m-cy, a produkt
wzorcowy 4 lata.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.12.2
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.12.2.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 132,59 zł. brutto, natomiast najniŜsza cena z oferty to
151,20 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.12.2:
- Emapol sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk. Cena brutto oferty – 151,20 zł.
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 189,00 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.

