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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 4
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 4
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma Aldrich sp. z o.o., Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 59.198,78 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 4:
1. Tusnovics Instruments sp. z o.o., ul. Bociana 4A/49A, 31-231Kraków. Cena brutto –
58.111,47 zł.
2. Sigma Aldrich sp. z o.o., Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 59.198,78
zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę firmy Tusnovics Instruments sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uznając ją za niezgodną
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Produkty równoważne, oferowane przez
Wykonawcę w zadaniu nr 4, w poz. nr 93, 104 oraz 131 nie spełniają oczekiwań
Zamawiającego. W kartach katalogowych oraz certyfikatach dostarczonych przez Wykonawcę
brak jest informacji dotyczących czystości ww. odczynników. Dane na temat czystości
wzorców są niezbędne dla oceny sprawności metody badawczej opracowywanej przez Zakład
Farmakologii i Toksykologii PIWet-PIB oraz do wyceny i oszacowania niepewności wyniku.
W związku z powyższymi obostrzeniami, Zamawiający nie może pozwolić sobie na zakup
wzorców niesprawdzonych pod tym względem.
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.

Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
Strona 1/1

