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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 2
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ NR 2
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: Cytogen – Polska sp. z o.o., ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź
Cena brutto wybranej oferty – 241,68 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 2:
1. Cytogen – Polska sp. z o.o., ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź. Cena brutto – 241,68 zł.
2. EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 265,68 zł.
3. BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto – 288,22 zł.
4. Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 356,70 zł.
5. Odczynniki sp. z o.o. – sp. k., ul. Kościuszki 227, 40-600 Katowice. Cena brutto –
404,92 zł.
6. POLGEN sp. z o.o. – sp. k., ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. Cena brutto – 426,90
7. Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto –
430,50 zł.
8. Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin k.
Starogardu Gdańskiego. Cena brutto – 440,00 zł.
9. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 442,80 zł.
Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania firmę Genoplast Biochemicals Wykonawca ten, pomimo wezwania do
uzupełnienia dokumentacji, nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. nie
przedstawił dokumentów potwierdzających, że w dniu upływu terminu składania ofert nie
zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
Strona 1/5

Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder. Oferta został złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
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 8
Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta Mikrobiologia sp. z o.o.-sp. k., ul. Polska 114, 60401 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 2.021,76 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 8:
1. Argenta Mikrobiologia sp. z o.o.-sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto –
2.021,76 zł.
2. BIOCORP Polska sp. z o.o., ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa. Cena brutto –
1.166,40 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy BIOCORP Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Treść oferty tego
Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Proponowany
przez ww. Wykonawcę w zadaniu nr 8 pozycji 1 produkt, o numerze katalogowym PS 205, nie
jest produktem równoważnym. Zawiera zwiększoną ilość agaru, tj. 15g/L, przy czym produkt
wymagany zawiera 12g/L. W związku z tym z 500g produktu oryginalnego Pracownia
Pożywek PIWet-PIB uzyska 12,5L pożywki, natomiast z 500g produktu zaoferowanego przez
firmę BIOCORP Polska sp. z o.o. uzyska się 11.76L pożywki. Taka różnica jest nie do
zaakceptowania przez Zamawiającego.
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 13
Wybrano ofertę złożoną przez: Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp.
z o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 5.740,41 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 13:
1. Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o., ul. Myśliborska
89, 60-432 Poznań. Cena brutto – 5.740,41 zł.
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 1.
Zadanie nr 14
Wybrano ofertę złożoną przez: Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena brutto wybranej oferty – 701,10 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 14:
1. Cytogen – Polska sp. z o.o., ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź. Cena brutto – 175,30 zł.
2. Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin k.
Starogardu Gdańskiego. Cena brutto – 291,60 zł.
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3. Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 701,10 zł.
4. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 984,00 zł.
Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania firmę Genoplast Biochemicals Wykonawca ten, pomimo wezwania do
uzupełnienia dokumentacji, nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. nie
przedstawił dokumentów potwierdzających, że w dniu upływu terminu składania ofert nie
zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder. Oferta został złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy Cytogen – Polska sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi. Treść oferty tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie uwzględnił w
niej zmian wprowadzonych Modyfikacją nr 1 z dnia 13.09.2013 r. Formularz cenowy, jako
integralna część oferty Wykonawcy nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 16
Wybrano ofertę złożoną przez: Merck sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 2.739,68 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 16:
1. Merck sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto – 2.739,68 zł
2. MAR-FOUR M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto – 3.142,80
zł.
3. Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin k.
Starogardu Gdańskiego. Cena brutto – 3.871,04 zł.
4. Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 3.488,31 zł.
Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania firmę Genoplast Biochemicals Wykonawca ten, pomimo wezwania do
uzupełnienia dokumentacji, nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. nie
przedstawił dokumentów potwierdzających, że w dniu upływu terminu składania ofert nie
zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder. Oferta został złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
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 21
Wybrano ofertę złożoną przez: NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02778 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 1.240,69 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 21:
1. Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder, ul. Brzozowa 10, 83-200 Rokocin k.
Starogardu Gdańskiego. Cena brutto – 694,44 zł.
2. NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa. Cena
brutto – 1.240,69 zł.
3. Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 1.911,60 zł.
4. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2.715,84 zł.
Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania firmę Genoplast Biochemicals Wykonawca ten, pomimo wezwania do
uzupełnienia dokumentacji, nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu, tj. nie
przedstawił dokumentów potwierdzających, że w dniu upływu terminu składania ofert nie
zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder. Oferta został złożona przez
Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
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 22
Wybrano ofertę złożoną przez: Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom
Cena brutto wybranej oferty – 110,70 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 22:
1. Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 110,70 zł.
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 1.
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 nr 5:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 5, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 172,20 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 181,44
zł.
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Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 5:
1. Bio-Rad Polska sp. z o.o., ul. Nakielska 3 , 01-106 Warszawa. Cena brutto – 181,44 zł.
2. BIOCORP Polska sp. z o.o., ul. Skibicka 5, 02-269 Warszawa. Cena brutto – 207,36 zł.
3. Argenta Mikrobiologia sp. z o.o.-sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto –
241,92 zł.
Zadania nr 15:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 15, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 302,58 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 628,02
zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 15:
1. Medlab – Products sp. z o.o., ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena brutto – 628,02
zł.
2. Idalia sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 968,76 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1.480,38 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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