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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 5

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 jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i
odczynników laboratoryjnych:
Zadanie nr 32
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 1462,86 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta ważna, niepodlegająca odrzuceniu.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 32:
1. Symbios sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 546,71 zł.
2. Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena
brutto – 1462,86 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3368,97 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Po przetestowaniu dostarczonej próbki produktu o nr kat I1402-9700, Zamawiający odrzuca na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP ofertę firmy Symbios sp. z o.o. Zaprezentowana
płytka została uznana za niezgodną ze specyfikacją, ponieważ nie posiada „rantu”, co utrudnia
prawidłowe przyklejenie folii produkcji firmy Applied Biosystems, użuywanej przez
Zamawiającego. Niedoklejona folia może spowodować wyparowanie prób oraz trwałe
uszkodzenie ważnej części aparatu do Real-time PCR, używanego w Zakładzie Chorób Pszczół
w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym-Państwowym Instytucie Badawczym.
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 43
Wybrano ofertę złożoną przez: Labart sp. z o.o., Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 16754,66 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta ważna, niepodlegająca odrzuceniu.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 43:
1. Symbios sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 13735,31 zł.
2. Labart sp. z o.o., Ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 16754,66 zł.
3. Eppendorf Poland sp. z o.o., al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa. Cena brutto –
16809,67 zł.
4. Meranco sp. z o.o. ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań. Cena brutto – 17024,43 zł.
5. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 22541,47 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Po przetestowaniu dostarczonej próbki produktu równoważnego, Zamawiający na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, odrzuca ofertę firmy Symbios sp. z o.o. Tipsy
STARLAB o nr kat S1121-4810, oferowane przez Wykonawcę w pozycji nr 1 nie pasują do
żadnych pipet już używanych w Zakładzie Chorób Pszczół PIWet-PIB.
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.
Zadanie nr 52
Wybrano ofertę złożoną przez: Symbios sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Cena brutto wybranej oferty – 116,11 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta ważna, niepodlegająca odrzuceniu.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 43:
1. Symbios sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 116,11 zł.
2. Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 184,50 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.

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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