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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 odczynników laboratoryjnych
i materiałów pomocniczych:
Zadanie nr 9
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO sp z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk – cena brutto
341,94 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 9:
1. Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 10, 05-800 Pruszków - cena brutto 799,50 zł.
2. ABO sp z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk – cena brutto 341,94 zł
3. Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn – cena brutto 462,82 zł.
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 708,48 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 17
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk
– cena brutto 830,00 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
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Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 17:
1. Chemagra sp. z o.o., ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin - cena brutto 1.033,20 zł
2. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – cena brutto 830,00 zł
3. Idalia Ireneusz Wolak sp.j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom – cena brutto 1.107,00 zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 1.426,80 zł
5. Alchem sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów - cena brutto 1.180,80 zł.
Oferty odrzucone i wykluczone:
Oferta złożona przez firmę Alchem sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust1 pkt 5 zostaje odrzucona.
Oferta złożona została przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu (art. 24 ust 2 pkt 4). Wykonawca nie dołączył do oferty załącznika nr 3 do
SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do
uzupełnienia ww. dokumentu. Wykonawca w wymaganym terminie tego nie zrobił.
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 25
Wybrano ofertę złożoną przez: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp.
z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań – cena brutto 2.075,01 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 25:
1. Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o., ul. Myśliborska 89, 60432 Poznań – cena brutto 2.075,01 zł
2. Alchem sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów - cena brutto 2.429,25 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 2.447,70 zł
4. Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn – cena brutto 2.590,44 zł
Oferty odrzucone i wykluczone:
Oferta złożona przez firmę Alchem sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust1 pkt 5 zostaje odrzucona.
Oferta złożona została przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu (art. 24 ust 2 pkt 4). Wykonawca nie dołączył do oferty załącznika nr 3 do
SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do
uzupełnienia ww. dokumentu. Wykonawca w wymaganym terminie tego nie zrobił.
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 26
Wybrano ofertę złożoną przez: Chemagra sp. z o.o., ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin - cena
brutto 1.940,94 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 26:
1. Chemagra sp. z o.o., ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin - cena brutto 1.940,94 zł
2. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk – cena brutto 2.391,88 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 3.075,00 zł
4. Idalia Ireneusz Wolak sp.j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom – cena brutto 2.952,00 zł
5. Alchem sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów - cena brutto 2.521,50 zł.
6. Polskie Agarozy, ul. Obywatelska 137, 94-104 Łódź – cena brutto 2.558,40 zł
Oferty odrzucone i wykluczone:
Oferta złożona przez firmę Alchem sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust1 pkt 5 zostaje odrzucona.
Oferta złożona została przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu (art. 24 ust 2 pkt 4). Wykonawca nie dołączył do oferty załącznika nr 3 do
SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do
uzupełnienia ww. dokumentu. Wykonawca w wymaganym terminie tego nie zrobił.
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 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 12
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 12 z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty
nie podlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 12:
1. Alchem sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów - cena brutto 1.691,25 zł.
2. LC KOLOR, ul. Bułhaka 12, 01-472 Warszawa – cena brutto 2.429,25 zł
Oferty odrzucone:
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Oferta złożona przez firmę LC KOLOR na podstawie art. 89 ust1 pkt 2 zostaje odrzucona.
Firma w swojej ofercie zaproponowała termin dostawy - 4 tygodnie co jest nie zgodnie z
zapisami SIWZ.
Oferty odrzucone i wykluczone:
Oferta złożona przez firmę Alchem sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust1 pkt 5 zostaje odrzucona.
Oferta złożona została przez wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału
w postępowaniu (art. 24 ust 2 pkt 4). Wykonawca nie dołączył do oferty załącznika nr 3 do
SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający wezwał Wykonawcę do
uzupełnienia ww. dokumentu. Wykonawca w wymaganym terminie tego nie zrobił.

Zadania 14
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 14, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 46,92 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty Idalia
Ireneusz Wolak sp.j. to 98,40 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 14:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 116,85 zł
2. Idalia Ireneusz Wolak sp.j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom – cena brutto 98,40 zł

Zadania 21
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 30,75 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty
LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław to 141,45 zł. brutto.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 21:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 221,40- zł
2. LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – cena
brutto 141,45 zł

Zadania 23
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 23 z uwagi na fakt, że nie złożono żadnej oferty
nie podlegającej odrzuceniu.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 23:
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1. LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – cena
brutto 5.608,80 zł
Oferty odrzucone:
Oferta złożona przez firmę LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław na podstawie
art. 89 ust1 pkt 2 zostaje odrzucona. Firma w swojej ofercie zaproponowała termin dostawy 4
tygodnie co jest nie zgodne z zapisami SIWZ.

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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