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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NR 2

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu przetargowym na dostawę aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania:

Zadanie nr 3:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Alab sp. z o. o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739
Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 61.486,47 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta ważna, nieodrzucona
Dane wykonawców, którzy składali oferty:
1. Labart sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena – 60.429,90 zł.
2. Alab sp. z o. o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena – 61.486,47 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 odrzuca ofertę firmy Labart sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku w zakresie zadania nr 3, uznając ją za niezgodną ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Komora laminarna, oferowana przez ww. Wykonawcę przede
wszystkim nie posiada funkcji opóźnionego startu komory, nie ma też możliwości nastawienia
czasu włączenia komory. Ponadto termin ważności certyfikatu ISO 9001 producenta, załączony
przez firmę Labart sp. z o.o. upłynął dnia 10.05.2010 r., co czyni ten certyfikat nieważnym.
Natomiast termin ważności certyfikatu, poświadczającego autoryzację do serwisowania
wyrobów marki Thermo Scientific na terytorium Polski upłynął w dniu 31.12.2012, co również
czyni ten certyfikat nieważnym.
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.
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Zadanie nr 4:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i
Laboratoryjna sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 14.820,27 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najkorzystniejsza oferta
Dane wykonawców, którzy składali oferty:
1. Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o., ul. Myśliborska
89, 60-432 Poznań. Cena – 14.820,27 zł.
2. Alab sp. z o. o., ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena – 16.605,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Brak ofert odrzuconych.
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.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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