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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 1
Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland
Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 27,55 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 1:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 184,50 zł.
2. Alchem Grupa sp. z o.o. o/Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów – cena
brutto 166,50 zł.
3. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3,
73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 27,55 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 23
Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland
Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 492,00 zł.
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Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 23:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 2.952,00 zł.
2. Alchem Grupa sp. z o.o. o/Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów – cena
brutto 2.100,23 zł.
3. Przedsiębiorstwo Techniczno – Handlowe Chemland Zbigniew Bartczak, ul. Usługowa 3,
73-110 Stargard Szczeciński – cena brutto 492,00 zł.
4. Prospecta sp. z o.o., ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa – cena brutto 2.214,00
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 29
Wybrano ofertę złożoną przez: AQUALAB A.Sierzputowski i Wspólnicy sp.j., ul. Zabłocka
10, 03-194 Warszawa– cena brutto 1.699,86 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 29:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 2.091,00 zł.
2. Alchem Grupa sp. z o.o. o/Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów – cena
brutto 1.746,60 zł.
3. Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn - cena brutto 1.182,95 zł
4. Copernicus Diagnostics sp. z o.o., ul. Marszałkowska 26, 05-200 Wołomin - cena brutto
1.566,00 zł
5. AQUALAB A.Sierzputowski i Wspólnicy sp.j., ul. Zabłocka 10, 03-194 Warszawa– cena
brutto 1.699,86 zł.
Oferty odrzucone:
Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Copernicus Diagnostics sp. z o.o., ul. Marszałkowska 26, 05-200 Wołomin
Oferta złożona przez firmy Symbios sp. z o.o. oraz Copernicus Diagnostics sp. z o.o. na podstawie art.
89 ust1 pkt 2 zostały odrzucone. Firmy zaoferowały produkt równoważny nie spełniający wymagań
SIWZ. Wymagany produkt jest wyłącznie dedykowany dla izolacji DNA ze skrawków parafinowych
i posiada zdolność wiązania kolumny ma ok 110ug. Produkt firmy Symbios jest do różnego rodzaju
materiału i posiada zdolność wiązania od 100 do 120ug. Zestaw proponowany przez firmę Copernicus
sp. z o.o. wprawdzie jest przeznaczony do izolacji DNA z parafiny, jednak zdolność wiązania kolumny
jest w granicach ok. 50ug.
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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 32
Wybrano ofertę złożoną przez: Syngen Biotech sp. z o.o., ul. Ostródzka 13, 54-110 Wrocław
– cena brutto 940,68 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 29:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 1.156,20 zł.
2. Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn - cena brutto 323,46 zł
3. Syngen Biotech sp. z o.o., ul. Ostródzka 13, 54-110 Wrocław – cena brutto 940,68 zł.
Oferty odrzucone:
Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn
Oferta złożona przez firmę Symbios sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust1 pkt 2 została odrzucona. Firma
zaoferowały produkt równoważny nie spełniający wymagań SIWZ. Oferowany produkt nie jest

w wystarczającej ilości do przeprowadzenia reakcji.
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 36
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk– cena
brutto 393,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 36:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 818,69 zł.
2. EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk– cena brutto 393,60 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 41
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena
brutto 3.948,30 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta z najniższą ceną
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Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 41:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 3.948,30 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.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 3
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 4
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 21 , ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 916,30 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty to
6.891,69 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 4:
1. Alchem Grupa sp. z o.o. o/Rzeszów, ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów – cena
brutto 7.681,35 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica - cena brutto 6.891,69 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 2. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Pzp.
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