PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk

Uczestnicy postępowania na jednorazową dostawę materiałów
pomocniczych i odczynników laboratoryjnych
znak sprawy: DZ-2501/8210/1151/13

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak: DZ-2501/8210/1397/13

Data: 2013.05.15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3
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 2
Wybrano ofertę złożoną przez: Pekin Elmer Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-853
Warszawa– cena brutto 1.210,32 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 2:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 1.918,80 zł.
2. Pekin Elmer Polska sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-853 Warszawa– cena brutto 1.210,32 zł
Oferty odrzucone: 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.
Zadanie nr 12
Wybrano ofertę złożoną przez: Shim-Pol A. M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A.
Reszka sp. j., ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin – cena brutto 2.337,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 12:
1. Shim-Pol A. M. Borzymowski, E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka sp. j., ul.
Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin – cena brutto 2.337,00 zł
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Oferty odrzucone: Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.

Zadanie nr 16
Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland
Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 195,57 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 16:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 1261,98 zł.
2. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3,
73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 195,57 zł
3. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – cena brutto 643,55 zł
Oferty odrzucone: 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.
Zadanie nr 20
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
– cena brutto 1.676,02 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 20:
1. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – cena brutto 1.676,02 zł
Oferty odrzucone: Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Zadanie nr 30
Wybrano ofertę złożoną przez: ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686
Olsztyn– cena brutto 17.507,00 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 30:
1. ABChem Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn– cena brutto 17.507,00 zł
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Oferty odrzucone: Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Zadanie nr 44
Wybrano ofertę złożoną przez: bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882
Warszawa – cena brutto 3.790,80 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 44:
1. bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa – cena brutto 3.790,80
zł
2. Argenta Mikrobiologia sp. z o.o. – sp.komandytowa, ul. Polska 114, 60-401 Poznań– cena
brutto 1.892,16 zł
Oferty odrzucone:
Argenta Mikrobiologia sp. z o.o. – sp. komandytowa, ul. Polska 114, 60-401 Poznań
Oferta złożona przez firmę na podstawie art. 89 ust1 pkt 2 została odrzucona. Zaoferowano
produkt równoważny nie spełniający wymagań SIWZ. Produkt różni się składem, sposobem
wykonania, jest mniej czuły (posiada mniej reakcji w profilu) niż produkt wymagany.
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.
Zadanie nr 46
Wybrano ofertę złożoną przez: MEDianus sp. z o.o., ul. Cystersów 13/2, 31-553 Kraków–
cena brutto 2.154,96 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 46:
1. MEDianus sp. z o.o., ul. Cystersów 13/2, 31-553 Kraków– cena brutto 2.154,96 zł
Oferty odrzucone: Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Zadanie nr 47
Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta Mikrobiologia sp. z o.o. – sp. komandytowa, ul.
Polska 114, 60-401 Poznań– cena brutto 116,64 zł
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Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 47:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 268,92 zł.
2. Argenta Mikrobiologia sp. z o.o. – sp. komandytowa, ul. Polska 114, 60-401 Poznań– cena
brutto 116,64 zł
Oferty odrzucone: 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.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 2
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy
Instytut

Weterynaryjny

–

Państwowy

Instytut

Badawczy

w

Puławach

informuje

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę
materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych w zakresie:

Zadania 3
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 3, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 492,00 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty to
918,89 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 3:
1. Labiol.Pl Emilia Zysk, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa. - cena brutto 918,89 zł.
Zadania 4
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 4, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 196,80 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty to
971,70 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 4:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 971,70 zł.
Zadania nr 5:
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Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 5, z uwagi na brak ofert.
Oferta złożona przez VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk na
podstawie art. 89 ust1 pkt 2 została odrzucona. Firma zaoferowała produkt równoważny nie
spełniający wymagań SIWZ. Zaoferowane płytki w pozycji 1 nie posiadają wentylacji.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 5:
1. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – cena brutto 7.754,00 zł

Zadania 6
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 6, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 713,35 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty to
5.436,60 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 6:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 5.436,60 zł.
2. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3,
73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 9.217,62 zł

Zadania 27
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 27, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 1.275,14 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty to
1.718,62 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 27:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 2.399,98 zł.
2. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3,
73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 2.384,96 zł
3. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – cena brutto 1.718,62 zł

Zadania 28
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 28, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
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przewidziana przez zamawiającego to 2.632,82 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty to
4.784,70 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 28:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 4.784,70 zł.
Zadania 49
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 49, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 356,70 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty to
1.099,62 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 49:
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 1.099,62 zł.
Zadania nr 51:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 51, z uwagi na brak ofert.
Oferta złożona przez Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal
sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 133/135, 61-626 Poznań na podstawie art. 89 ust1 pkt 2 została
odrzucona. Firma zaoferowała termin dostawy 30 dni, który nie spełnia wymagań SIWZ.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 51:
1. Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego Centrowet-Cezal sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 133/135, 61-626 Poznań – cena brutto 1.394,82 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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