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SPROSTOWANIE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 2
Po zakwestionowaniu wyboru nr 2 dot. zad. 32 przez firmę Biokom System M.Sidor sp.j.,
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach informuje,
iż dokonał ponownej analizy ofert w zad. 32

i na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut

Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o ponownym wyborze oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę
materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych DZ-2501/20230/2299/12:

Zadanie 32
Wybrano ofertę złożoną przez: BioAnalytic, al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk – cena brutto 963,09
zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta nie podlegająca odrzuceniu spełniająca wymagania SIWZ.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 32:
1.

Biokom Systems M.Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki – cena brutto 1.794,96 zł

2.

Alab Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa – cena brutto 1.937,52 zł

3.

Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn – cena brutto 607,15 zł

4.

BioAnalytic, al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk – cena brutto 963,09 zł.

5.

Bionovo Aneta Ludwig, ul.M.Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 2.453,85 zł

6.

Scharlab Polska sp. z o.o., ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 2.303,00 zł

7.

Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – cena brutto 1.808,32 zł

8.

Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów – cena brutto 2.619,90zł

Oferty odrzucone
1. Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
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Oferta firmy Symbios sp. z o.o. zostaje odrzucona na podstawie art. 89 art. 89 ust. 1 pkt. 2. Firma w
formularzu cenowym wyceniła 1op zamiast 3op. Poprzez to oferta jest nieporównywalna do innych
ofert.
Oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z postępowania i oferty odrzucone:
Oferta firmy Genoplast Biochemicals zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż została
złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4. Powodem
wykluczenia jest brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika ZUS potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków. Wykonawca nie składając takiego zaświadczenia nie
spełnia warunków udziału w postępowaniu
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym
mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.

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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