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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 i zestawów do biologii
molekularnej:
Zadanie nr 20
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00203 Warszawa – cena brutto 93.657,95 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spełniająca wymagania SIWZ
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 20:
1. Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa – cena brutto
93.657,95 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 121.101,48 zł
Oferty odrzucone: Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 odrzucona zostaje oferta złożona
przez Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Oferta zawiera błędy polegające
na wadliwym doborze stawki podatku VAT przedmiotowego zadania, która to stawka jest
elementem cenotwórczym tj. mającym wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny.
Między innymi odzczynnik Platinum Tag DNA Polymerase jest złożonym odczynnikiem
laboratoryjnym i właściwą stawką VAT, jaka powinna być przyjęta przez Wykonawcę w
ofercie powinna być stawka podstawowa 23%. Odczynnik Platinum® Taq DNA Polymerase
oprócz polimerazy DNA (będącej enzymem) w skład preparatu wchodzą jeszcze między
innymi dezoksyrybonukleotydy (dNTP), które są niezbędne do tworzenia nowej nici DNA w
procesie amplifikacji i są związkami chemicznymi niezależnymi od enzymu. Ponadto w skład
preparatu wchodzą tzw. substancje intensyfikujące przebieg reakcji, których skład jest
zazwyczaj tajemnicą producenta, jednak są to również środki chemiczne odrębne od enzymu.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa może być zawarta nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
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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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