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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 2
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 sukcesywną dostawę zestawów diagnostycznych
w 2013 roku:
Zadanie nr 5
Wybrano ofertę złożoną przez: Immuniq Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory
Cena brutto wybranej oferty – 14.612,40 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta, nie podlegająca odrzuceniu.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 5:
1. Biokom Baka, Olszewski sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto – 14263,06 zł.
2. Immuniq Beata Solon-Gogol ul. Sąsiedzka 1, 44-240 Żory. Cena brutto – 14.612,40 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę firmy Biokom sp. j.
Produkt równoważny o nr kat E0077b, produkcji Wuhan EIAAB Science, oferowany przez
Wykonawcę został przetestowany przez Zakład Chorób Bydła PIWet-PIB i nie spełnił
oczekiwań Zamawiającego. Oryginalny zestaw firmy USCN Life Science posiada szerszy
zakres detekcji niż produkt równoważny oferowany przez firmę Biokom sp. j.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 21
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., Ul. Bonifraterska 17, 00203 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 8880,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 21:
1. Life Technologies Polska sp. z o.o., Ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena
brutto – 8880,60 zł.
2. Imnunogen sp. z o.o., ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów. Cena brutto – 9504,00 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 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 1.
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Zadanie nr 31
Wybrano ofertę złożoną przez: TestLine Clinical Diagnostics s. r. o., ul. Krizikova 68,
612 00 Brno, Chech Republic
Cena brutto wybranej oferty – 6370,00 euro.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 31:
1. TestLine Clinical Diagnostics s. r. o., ul. Krizikova 68, 612 00 Brno, Chech Republic.
Cena brutto – 6370,00 euro.
2. Laboratorium Badawcze BIOLAB Tomasz Szubstarski, ul. Grunwaldzka 62, 14-100
Ostróda. Cena brutto – 48663,72 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
Zamawiający odrzuca ofertę firmy Laboratorium Badawcze BIOLAB Tomasz Szubstarski z
siedzibą w Ostródzie, jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający wydzielił w zadaniu nr 31 - 4 pozycje, podczas gdy Wykonawca złożył ofertę
jedynie na 3 pozycję, pomijając pozycję nr 1 tj. „Dog EIA Borrelia IgG-IgM (nr kat DBGM96)
– 4 zestawy”.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 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 1.
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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