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SPROSTOWANIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE 7.17.2 oraz 7.18.5

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uprzejmie
informuje, Ŝe nastąpiły omyłki w treści informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych
w 2012 r., znak pisma: DZ-2501/25619/1310/12, w zakresie zadania 7.17.2 – pomyłka polegająca na
tym, Ŝe błędnie podano cenę oferty złoŜonej przez firmę Bionovo Aneta Ludwig oraz w zakresie
zadania 7.18.5 – pomyłka polegająca na tym, Ŝe zamiast oferty firmy Immuniq Beata Solon-Gogol
wykazano ofertę firmy Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna.
PoniŜej podajemy skorygowaną informację o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie
zadań 7.17.2 oraz 7.18.5.
Zadanie nr 7.17.2
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 1.499,86 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.17.2:
- Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto oferty
– 1.499,86 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 2.473,78 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 7.18.5
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Immuniq Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena
brutto wybranej oferty – 984,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.18.5:
- Immuniq Beata Solon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto oferty – 984,00 zł.
- Idalia Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 1.836,00 zł.
- Alab sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.783,50 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 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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