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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 10
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 dostawę odczynników laboratoryjnych w 2013 r.:
Zadanie nr 1.31
Wybrano ofertę złoŜoną przez: LGC Standards sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092
Łomianki. Cena brutto wybranej oferty – 97.686,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.31:
- S.Witko, al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Cena brutto oferty – 91.376,70 zł.
- LGC Standards sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 1, Dziekanów Leśny, 05-092 Łomianki. Cena brutto oferty
– 97.686,60 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę firmy
S.Witko. Treść ofert tego Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Czystość zaoferowanego toluenu nie odpowiada czystości odczynnika wzorcowego. Toluen został sprawdzony na
obecność dioksyn, furanów oraz PCB. W odczynniku wykryto nieakceptowalne ilości polichlorowanych bifenyli,
w szczególności: PCB 105, 118, 156 oraz dwukrotnie większe stęŜenie wskaźnikowych PCB w porównaniu ze
ślepymi próbkami odczynnikowymi. Zanieczyszczenia te nie pozwalają na uŜycie odczynnika do analiz śladowych
dioksan, furanów oraz PCB, a Zamawiający zamawia ww. odczynnik z takim przeznaczeniem.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa nie moŜe być zawarta przed upływem
terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art.
94 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 7.13.17
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty
– 8.144,43 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.17:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty – 8.144,43 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa moŜe być zawarta przed upływem terminu
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 94 ust.
1 pkt 1.
Zadanie nr 7.13.23
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Biokom Baka, Olszewski sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto
wybranej oferty – 2.386,20 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
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Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.23:
- Biokom Baka, Olszewski sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto oferty – 2.386,20 zł.
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty – 2.922,48 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa nie moŜe być zawarta przed upływem
terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art.
94 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 7.13.33
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Noack Polen sp. z o. o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa. Cena
brutto wybranej oferty – 3.459,38 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.33:
- Noack Polen sp. z o. o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954 Warszawa. Cena brutto oferty – 3.459,38 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa moŜe być zawarta przed upływem terminu
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 94 ust.
1 pkt 1.
Zadanie nr 7.14.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty – 38.716,80 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.14.1:
- Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto oferty – 38.716,80 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 43.991,93 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa nie moŜe być zawarta przed upływem
terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art.
94 ust. 1 pkt 1.

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o uniewaŜnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników laboratoryjnych w 2013 r. w następujących
zadaniach:
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.21
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.21.
Na zadanie nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.21:
- Bujno Chemicals dr Marcin Synak, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.562,10 zł.
Liczba wykluczonych Wykonawców: 1
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania
firmę Bujno Chemicals dr Marcin Synak. Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału
w postępowaniu, tj. nie przedstawił dokumentów potwierdzających, Ŝe w dniu upływu terminu składania ofert nie
zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie bądź rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę firmy Bujno
Chemicals dr Marcin Synak. Oferta został złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.13.13
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.13.13.
Cena z jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena przewidziana przez zamawiającego to 1.476,00 zł. brutto, natomiast cena z oferty to 1.895,96 zł brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.13:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.895,96 zł.
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INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.13.24
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.13.24.
Cena z jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena przewidziana przez zamawiającego to 1.453,71 zł. brutto, natomiast cena z oferty to 2.892,96 zł brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.24:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 2.892,96 zł
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.13.32
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.13.32.
Cena z jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena przewidziana przez zamawiającego to 1.222,57 zł. brutto, natomiast cena z oferty to 1.488,30 zł brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.32:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 1.488,30 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.14.7
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 7.14.7.
Cena z jedynej oferty przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena przewidziana przez zamawiającego to 6.698,31 zł. brutto, natomiast cena z oferty to 11.771,10 zł brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.14.7:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 11.771,10 zł.

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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