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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 6
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 1.34
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Immuniq Beata Salon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto
wybranej oferty – 718,32 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.34:
- Immuniq Beata Salon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto oferty – 718,32 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 1.36
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Linegal Chemicals Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Cena
brutto wybranej oferty – 6.561,53 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.36:
- Linegal Chemicals Sp. z o. o., ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Cena brutto oferty – 6.561,53 zł.
- Idalia I.Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 6.912,60 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 9.304,58 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 2.1.3
Wybrano ofertę złoŜoną przez: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto wybranej oferty
– 108,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 2.1.3:
- BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto oferty – 108,00 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.
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Zadanie nr 2.2.6
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Nobipharm sp. z o. o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. Cena brutto wybranej
oferty – 76.628,16 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 2.2.6:
- Nobipharm sp. z o. o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa. Cena brutto oferty – 76.628,16 zł.
- Graso Zenon Sobiecki, Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański. Cena brutto oferty – 90.460,96 zł.
- Biomedica Polska sp. z o. o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno. Cena brutto oferty – 95.449,59 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 2.3.9
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Argenta Mikrobiologia sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto
wybranej oferty – 15.940,80 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 2.3.9:
- Argenta Mikrobiologia sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 15.940,80 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 6.3
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Argenta Mikrobiologia sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto
wybranej oferty – 5.445,36 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 6.3:
- Argenta Mikrobiologia sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 5.445,36 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.

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 1.3
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.3.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 81,18 zł. brutto, natomiast cena z jedynej oferty to
108,00 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.3:
- Idalia I.Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 108,00 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.17
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.17.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 98,40 zł. brutto, natomiast cena z jedynej oferty to
140,22 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.17:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 140,22 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.20
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.20.
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Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 1.476,00 zł. brutto, natomiast najniŜsza cena z oferty to
1.968,00 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.20:
- Idalia I.Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 1.968,00 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 2.326,55 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.27
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.27.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 295,20 zł. brutto, natomiast cena z jedynej oferty to
501,84 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.27:
- Idalia I.Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 501,84 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 516,60 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.29
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.29.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 2.636,53 zł. brutto, natomiast cena z jedynej oferty to
3.467,12 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.29:
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 3.467,12 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.30
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.30.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 5.535,00 zł. brutto, natomiast cena z jedynej oferty to
8.980,62 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.30:
- Labiol.pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. Cena brutto oferty – 8.980,62 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.39
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 1.39.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 6.088,50 zł. brutto, natomiast cena z jedynej oferty to
8.118,00 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.39:
- Idalia I.Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 8.118,00 zł.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 2.3.8
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 2.3.8.
Oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 178,60 zł. brutto, natomiast najniŜsza cena z oferty to
211,68 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 2.3.8:
- Idalia I.Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 211,68 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 324,00 zł.
- BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto oferty – 496,80 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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