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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 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 dostawę artykułów papierniczych i biurowych:

Zadanie nr 5
Wybrano ofertę złożoną przez: Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK sp. z o.o., ul. Wojciechowska 5, 20-704
Lublin
Cena brutto wybranej oferty – 2004,75 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 5:
1. Przedsiębiorstwo ANNEX sp. z o.o., Rynek 10, 23-235 Annopol. Cena brutto – 1410,65 zł.
2. Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK sp. z o.o., ul. Wojciechowska 5, 20-704 Lublin. Cena brutto –
2004,75 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę firmy Annex
sp. z o.o., uznając ją za niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Produkty równoważne,
oferowane przez ww. Wykonawcę – w szczególności w pozycji nr 30 i 31 (o nr kat – odpowiednio GRAND 1501029 oraz GRAND 150-1030) – nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. Otrzymane próbki produktu
zostały przetestowane. Etykiety, oferowane przez Wykonawcę posiadają zbyt słaby klej, który uniemożliwia
przechowywanie opisanych próbek w warunkach chłodniczych. Ponadto, przy drukowaniu rwie się kartka,
etykiety zacinają się w drukarce, a po zacięciu –przyklejają się do wałka w drukarce. Wszystko to uniemożliwia
poprawne wykorzystanie etykiet w Pracowni Pożywek PIWet-PIB.
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 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2. ustawy Pzp.

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 1/1

