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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 1

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny
– Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego:
Zadanie 1
Wybrano ofertę złoŜoną przez firmę: P.U.S. Lemax Marek Maliński, ul. Lubelska 2A, 24-100 Puławy. Cena
brutto wybranej oferty – 19.294,86 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 1:
- P.U.S. Lemax Marek Maliński, ul. Lubelska 2A, 24-100 Puławy. Cena brutto oferty – 19.294,86 zł.
- RESTOR P.Anton, A.Czapski, T.Roztropowicz Spółka Jawna, ul. Dworkowa 2/107A, 00-784 Warszawa.
Cena brutto oferty – 17.367,60 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę spółki
RESTOR P.Anton, A.Czapski, T.Roztropowicz. W pozycji 4 zadania 1 zamawiający wymagał oferty na pamięć
RAM, której jednym z parametrów była pojemność wynosząca 4 GB. Dla potwierdzenia spełnienia przez
produkt zaoferowany przez firmę RESTOR wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia zamawiający wystąpił z wnioskiem o uzupełnienie kart katalogowych, w których potwierdzone
byłyby wymagane przez zamawiającego parametry pamięci RAM.
Wykonawca przekazał zamawiającemu karty katalogowe, które nie potwierdzają, Ŝe oferowana pamięć
RAM ma 4 GB pojemności. Producent pamięci w wydanych przez siebie informatorach/katalogach nie
wykazuje pamięci RAM spełniającej wszystkie wymagania postawione przez zamawiającego.
W związku z brakiem dostarczenia jednoznacznego dowodu na równowaŜność zaoferowanego produktu,
zamawiający przyjmuje, Ŝe równowaŜność pamięci RAM nie została potwierdzona, tym samym treść oferty nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a sama oferta w zakresie zadania 1 podlega
odrzuceniu.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa moŜe być zawarta po upływie 5 dniowego
terminu liczonego od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

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 sprzętu komputerowego w zakresie zadania 2:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 2 Na zadanie nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 2:
- Arris Computer T. Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy. Cena brutto oferty – 72.840,60 zł.
Wykonawcy wykluczeni:
Na podstawie art. 24. ust. 2. pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się firmę Arris Computer
T. Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy. Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunków udziału

w postępowaniu. Jednym z warunków udziału w postępowaniu było posiadanie przez wykonawcę certyfikatu
ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych lub innego równowaŜnego certyfikatu.
Oferty odrzucone:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzuca ofertę firmy Arris
Computer T. Stolarek, ul. Polna 21, 24-100 Puławy. Oferta została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

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 moŜe 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, jeŜeli 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)

