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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 2
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę
zestawów diagnostycznych w 2013 roku:
Zadania nr 23:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 23, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 17466,00 zł., natomiast najniższa cena z oferty to
45.220,95 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 23:
1. Noack Polen sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa. Cena brutto –
45.220,95 zł.
Zadania nr 24:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 24, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 38.271,82 zł., natomiast najniższa cena z oferty to
88.970,82 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 24:
1. Nuscana Biotechnika laboratoryjna Adam Dąbrowski, ul. Wieruszowska 12/16, 60-166
Poznań . Cena brutto – 88.970,82 zł
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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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