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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 14
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 1.6
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Idalia I.Wolak sp. jawna, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto
wybranej oferty – 28.536,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.6:
- Idalia I.Wolak sp. jawna, ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 28.536,00 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.
Zadanie nr 1.24.a
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Polskie Agarozy, ul. Obywatelska 137, 94-1040 Łódź. Cena brutto wybranej
oferty – 3.690,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.24.a:
- Polskie Agarozy, ul. Obywatelska 137, 94-1040 Łódź. Cena brutto oferty – 3.690,00 zł.
- Life Technologies Polska sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena brutto oferty – 7.808,04 zł.
- GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty – 8.118,00 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 8.147,52 zł.
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa nie moŜe być zawarta przed upływem terminu
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 1.33
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Merck sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Cena brutto
wybranej oferty – 29.172,39 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.33:
- Labart sp. z o. o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 29.060,48 zł.
- Merck sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Cena brutto oferty – 29.172,39 zł.
- S.Witko, Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Cena brutto oferty – 36.993,48 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy Labart. Treść ofert tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Aceton do HPLC, Metanol do HPLC, octan etylu
oraz woda do chromatografii zaoferowane przez firmę Labart odpowiednio w poz.: 2, 24, 28, 37, maja inne
parametry jakościowe – w większości niŜsze progi tolerancji. W szczególności niŜsze są wymogi dla
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transmitancji, np. dla długości 220 nm. RóŜnice jakościowe mogą wpłynąć negatywnie na przeprowadzane
analizy.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 1.35.a
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Sigma-Aldrich sp. z o. o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto
wybranej oferty – 12.467,72 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.35.a:
- Biocorp Polska sp. z o. o., ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa. Cena brutto oferty – 10.510,56 zł.
- Sigma-Aldrich sp. z o. o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty – 12.467,72 zł.
- Polskie Agarozy, ul. Obywatelska 137, 94-1040 Łódź. Cena brutto oferty – 13.714,50 zł.
- GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty – 26.076,00 zł.
- Blirt S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto oferty – 32.228,95 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 43.997,10 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy Biocorp. Treść ofert tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowana przez Wykonawcę w pozycji 6
agaroza przeznaczona jest do badań molekularnych (elektroforezy), natomiast agarowa, wyspecyfikowana przez
Zamawiającego jako wzorzec, jest wykorzystywana w teście łysinkowym - metodzie opartej na hodowli
komórkowej.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 3.9
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena
brutto wybranej oferty – 9.938,40 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniŜszą ceną.
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 3.9:
- S.Witko, Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź. Cena brutto oferty – 7.626,00 zł.
- Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena brutto oferty – 9.938,40 zł.
- Anchem sp. j. Ewa M. Loth i Mariusz Malczewski, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa. Cena brutto oferty –
11.562,00 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy S.Witko. Treść ofert tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kolumienki zaoferowane przez firmę S.Witko
mają mniejszą zawartość węgla niŜ kolumienki wyspecyfikowane przez Zmawiającego, co moŜe wpłynąć na ich
ograniczoną odporność w warunkach niskiego pH, stosowanego w analizie.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa moŜe być zawarta w terminie nie krótszym niŜ 10
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 7.8.3.
Wybrano ofertę złoŜoną przez: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena
brutto wybranej oferty – 31.579,20 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.8.3:
- bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto oferty – 31.579,20 zł.
- BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto oferty – 30.996,00 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 zamawiający odrzuca ofertę firmy BioMaxima S.A. Treść oferty tego
Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygląd kolonii (barwa) na
zaoferowanej poŜywce zacznie róŜni się od wyglądu kolonii na podłoŜu wyspecyfikowanym przez
Zamawiającego jako wzorzec.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa nie moŜe być zawarta przed upływem terminu
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 7.13.4
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Biokom Baka, Olszewski sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto
wybranej oferty – 24.741,45 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.13.4:
- Biokom Baka, Olszewski sp. j., ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto oferty – 24.741,45 zł.
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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 7.18.5
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Immuniq Beata Salon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto
wybranej oferty – 3.444,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.18.5:
- Immuniq Beata Salon-Gogol, ul. Sąsiedzka 1, 44-240 śory. Cena brutto oferty – 3.444,00 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.

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 5.16
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia postępowanie
w zakresie zadania 5.16.
Cena z ofert przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 339,48 zł. brutto, natomiast cena z ofert to 479,70 zł brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 5.16:
- Idalia I.Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto oferty – 479,70 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 479,70 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.

Strona 3/3

