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INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 Nr 113, poz. 759
z późn. zm.) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach uniewaŜnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę nadajników (logerów) z nadajnikiem GSM
z modułem GPS do badań telemetrycznych:
Cena jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 132,840,00 zł. brutto, natomiast cena z oferty to
162.815,10 zł. brutto.
Dane Wykonawcy, który złoŜył ofertę:
- Ecotone – Goc, Iliszko, Meissner sp. j., ul. Słowackiego 12, 81-871 Sopot. Cena brutto oferty – 162.815,10 zł.

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)

