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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 2
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
w Puławach informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:
Zadanie 4
Wybrano ofertę złoŜoną przez firmę: Abo sp. z o.o., ul. Podleśna 6 a, 80-255 Gdańsk. Cena brutto
wybranej oferty – 423,12 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena
Dane Wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 4:
- SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty – 384,48 zł.
- Abo sp. z o.o., ul. Podleśna 6 a, 80-255 Gdańsk. Cena brutto oferty – 423,12 zł.
- GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty – 427,68 zł.
- VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 748,48 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 1.476,00 zł.
Liczba wykluczonych Wykonawców: 1
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza
z postępowania firmę SciencePlast sp. z o. o. Wykonawca ten nie wykazał spełniania warunku udziału
w postępowaniu, tj. nie przedstawił dokumentów potwierdzających, Ŝe w dniu upływu terminu
składania ofert nie zalegał z opłacaniem podatków i opłat, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie bądź rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
firmy SciencePlast sp. z o.o. Oferta został złoŜona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa nie moŜe być zawarta przed upływem
terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 25
Wybrano ofertę złoŜoną przez firmę: Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.
Cena brutto wybranej oferty – 1.795,74 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena
Dane Wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 25:
- Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto oferty – 1.795,74 zł.
- VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 2.050,50 zł.
- Agles Laboratory Equipment & Filtration, Pl. Przyjaźni 18/11, 69-100 Słubice. Cena brutto oferty
– 2.115,87 zł.
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- Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet-Cezal” sp. z o.o., ul.
Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań. Cena brutto oferty – 2.193,37 zł.
- Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya śeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto oferty
– 2.254,99 zł.
- Alfachem sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto oferty – 2.361,60 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 2.579,31 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
firmy Agles Laboratory Equipment & Filtration. Treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył wypełnionego formularza
cenowego (załącznik nr 1), w którym był zobowiązany wskazać numery katalogowe oferowanych
produktów i szczegółową kalkulację cenową. Nie jest teŜ moŜliwe ustalenie wymaganych informacji
z treści otrzymanej oferty. Brak Ŝądnych informacji nie mógł zostać uzupełniony, w wyniku wezwania
do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, bowiem przepis ten
dotyczy wyłącznie uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 Pzp, a nie
oferty.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa nie moŜe być zawarta przed upływem
terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) – Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut
Badawczy w Puławach informuje o uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia
postępowanie w zakresie zadania 1.
Cena z jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 541,20 zł.
brutto, natomiast cena z ofert to 981,48 zł brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1:
- Agles Laboratory Equipment & Filtration, Pl. Przyjaźni 18/11, 69-100 Słubice. Cena brutto oferty
– 426,61 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 981,48 zł.
Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
firmy Agles Laboratory Equipment & Filtration. Treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył wypełnionego formularza
cenowego (załącznik nr 1), w którym był zobowiązany wskazać numery katalogowe oferowanych
produktów i szczegółową kalkulację cenową. Nie jest teŜ moŜliwe ustalenie wymaganych informacji
z treści otrzymanej oferty. Brak Ŝądnych informacji nie mógł zostać uzupełniony, w wyniku wezwania
do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, bowiem przepis ten
dotyczy wyłącznie uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 Pzp, a nie
oferty.
INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający uniewaŜnia
postępowanie w zakresie zadania 1.
Cena z jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu przewyŜsza kwotę, którą zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 2.558,40 zł.
brutto, natomiast cena z ofert to 6.056,52 zł brutto.
Dane Wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 7:
- Agles Laboratory Equipment & Filtration, Pl. Przyjaźni 18/11, 69-100 Słubice. Cena brutto oferty
– 5.572,38 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 6.056,52 zł.
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Liczba ofert odrzuconych: 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
firmy Agles Laboratory Equipment & Filtration. Treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył wypełnionego formularza
cenowego (załącznik nr 1), w którym był zobowiązany wskazać numery katalogowe oferowanych
produktów i szczegółową kalkulację cenową. Nie jest teŜ moŜliwe ustalenie wymaganych informacji
z treści otrzymanej oferty. Brak Ŝądnych informacji nie mógł zostać uzupełniony, w wyniku wezwania
do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, bowiem przepis ten
dotyczy wyłącznie uzupełnienia oświadczeń i dokumentów wymienionych w art. 25 ust. 1 Pzp, a nie
oferty.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu
odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa
zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)
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