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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NR 2
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
odczynników laboratoryjnych i materiałów pomocniczych w zakresie:
Zadania 18
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 18, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 424,35 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty
LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław to 826,56 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 18:
1. LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – cena
brutto 826,56 zł

Zadania 35
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 35, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 339,48 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty
Bionovo Aneta Ludwig to 696,67 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 35:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 696,67 zł
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Zadania 36
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie zadania 6, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena
przewidziana przez zamawiającego to 704,79 zł. brutto, natomiast najniższa cena z oferty
Bionovo Aneta Ludwig to 1.193,35 zł.
Dane Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 36:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 1.193,35 zł

Strona 2/2

