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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 5
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 20
Wybrano ofertę złożoną przez: Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder, ul. Chopina 10,
05-800 Pruszków– cena brutto 950,40 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 20:
1. Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn – cena brutto 2.418,24 zł
2. Science Plast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk– cena brutto 938,69 zł
3. Bioanalytic Maciej Stopa, ul. Piekarnicza 5, 80-126 Gdańsk – cena brutto 1.094,70 zł
4. Genoplast Biochemicals dr Tomasz Szreder, ul. Chopina 10, 05-800 Pruszków– cena brutto
950,40 zł
Oferty wykluczone i odrzucone:
1. Science Plast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Oferta firmy Science Plast sp. z o.o. zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż
została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2
pkt. 4. Powodem wykluczenia jest brak aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika ZUS
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek. Wykonawca nie składając
takiego zaświadczenia nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
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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. 92 ust. 1 pkt 1.

Zadanie nr 22
Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem sp.j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa – cena
brutto 1.408,35 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 22:
1. Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa – cena brutto
1.836,39 zł
2. Anchem sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa – cena brutto 1.408,35 zł
3. Alchem sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów – cena brutto 1.792,11zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 4.275,48 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. 92 ust. 1 pkt 1.

Zadanie nr 24
Wybrano ofertę złożoną przez: LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul.
Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – cena brutto 1.634,13 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 24:
1. LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – cena
brutto 1.634,13 zł
2. Sartorius Poland sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn – cena brutto 757,68 zł
3. Alchem sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów – cena brutto 1.771,20 zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 1.958,16 zł
Oferty odrzucone:
1. Sartorius Poland sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 oferta firmy Sartorius Poland sp. z o.o. zostaje odrzucona gdyż
jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Firma w formularzu ofertowym ani nigdzie indziej nie
podała informacji na temat terminu dostawy a także, terminu gwarancji.
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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. 92 ust. 1 pkt 1.

Zadanie nr 28
Wybrano ofertę złożoną przez: Scholagene sp. z o.o., ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków–
cena brutto 1.461,76 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 28:
1. LABO-MIX sp.j. Krystyna Skałka, Andrzej Wencław, ul. Łąkowa 3/5, 90-562 Łódź – cena
brutto 2.569,32 zł
2. Sartorius Poland sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn – cena brutto 1.281,96 zł
3. Scholagene sp z o.o., ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków– cena brutto 1.461,76 zł
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 3.762,57 zł
Oferty odrzucone:
1. Sartorius Poland sp z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 oferta firmy Sartorius Poland sp. z o.o. zostaje odrzucona gdyż
jej treść nie odpowiada treści SIWZ. Firma w formularzu ofertowym ani nigdzie indziej nie
podała informacji na temat terminu dostawy a także, terminu gwarancji.
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. 92 ust. 1 pkt 1.

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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