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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 20

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 7.5.3
Wybrano ofertę złoŜoną przez: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena
brutto wybranej oferty – 379,08 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.5.3:
- BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto oferty – 155,52 zł.
- bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. śeromskiego 17, 01-882 Warszawa. Cena brutto oferty – 379,08 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy BioMaxima S.A.. Treść ofert tego
Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w pozycji 2
wymagał produktu do badań Ŝywności, natomiast Wykonawca zaoferował produkt medyczny do diagnostyki in
vitro.
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 7.7.2
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Argenta Mikrobiologia sp. z o. o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto
wybranej oferty – 11.507,49 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.7.2:
- Argenta Mikrobiologia sp. z o. o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 11.507,49 zł.
- Merck sp. z o. o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa. Cena brutto oferty – 13.094,58 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 7.8.2
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Biocorp Polska sp. z o. o., ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa. Cena brutto
wybranej oferty – 1.260,36 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniŜsza cena
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.8.2:
- Biocorp Polska sp. z o. o., ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.260,36 zł.
- Argenta Mikrobiologia sp. z o. o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 1.391,04 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
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Zadanie nr 7.16.2
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Bio-Rad Polska sp. z o. o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. Cena brutto
wybranej oferty – 518,40 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7.16.2:
- Bio-Rad Polska sp. z o. o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 518,40 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 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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