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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ nr 3
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 3
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: A&A Biotechnology s. c., Adam Burkiewicz, Mikołaj
Burkiewicz, ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Cena brutto wybranej oferty – 1.076,25 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Dane Wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 3:
- GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty – 1.000,08 zł.
- EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto oferty – 1.024,59 zł.
- A&A Biotechnology s. c., Adam Burkiewicz, Mikołaj Burkiewicz, ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451
Gdynia. Cena brutto oferty – 1.076,25 zł.
- Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 1.539,96 zł.
Liczba wykluczonych Wykonawców: 1
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wyklucza z postępowania firmę GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków.
Wykonawca ten nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Liczba ofert odrzuconych: 2
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Oferta została złożona
przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
ofertę firmy EURx sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Treść oferty tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zastosowanie zaoferowanego przez
firmę EURx sp. z o.o. zestawu wymaga przeprowadzenia dłuższej procedury niż procedura stosowania
zestawu wyspecyfikowanego jako wzorzec oraz dodatkowo wymaga użycia ciekłego azotu – procedura
użycia zestawu wzorcowego tego nie przewiduje.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa nie może być zawarta przed upływem
terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 14
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Completion Marcin Pierz, ul. Katalońska 1/36, 02-763
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 1.781,04 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena
Dane Wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 14:
- Completion Marcin Pierz, ul. Katalońska 1/36, 02-763 Warszawa. Cena brutto oferty – 1.781,04 zł.
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- Krzysztof Kucharczyk, Techniki Elektroforetyczne sp. z o.o., ul. Pawińskiego 5A / D, 02-106
Warszawa. Cena brutto oferty – 1.899,12 zł.
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.
Zadanie 14a
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: Completion Marcin Pierz, ul. Katalońska 1/36, 02-763
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 8.044,20 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Dane Wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 14:
- SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty – 2.527,20 zł.
- GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty – 2.527,20 zł.
- Completion Marcin Pierz, ul. Katalońska 1/36, 02-763 Warszawa. Cena brutto oferty – 8.044,20 zł.
- Krzysztof Kucharczyk, Techniki Elektroforetyczne sp. z o.o., ul. Pawińskiego 5A / D, 02-106
Warszawa. Cena brutto oferty – 10.996,20 zł.
Liczba wykluczonych Wykonawców: 2
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
wyklucza z postępowania firmę GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków oraz
firmę SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Wymienieni Wykonawcy nie wyrazili
zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Liczba ofert odrzuconych: 2
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca
oferty firmy GenoPlast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków oraz firmy SciencePlast sp.
z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Oferty te zostały złożone przez Wykonawców
wykluczonych z udziału w postępowaniu.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa nie może być zawarta przed upływem
terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 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 może 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, jeżeli 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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