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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ 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 jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:
Zadanie nr 10
Wybrano ofertę złożoną przez: Merck sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 892,98 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 10:
1. Merck sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto – 892,98 zł.

2. VWR International sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 1062,72 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2302,56 zł.
4. Symbios sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 4067,52 zł.
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 12
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów
Cena brutto wybranej oferty – 170,97 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 12:
1. Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 170,97 zł.
Brak ofert odrzuconych.
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, o którym mowa w
art. 92 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 14
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów
Cena brutto wybranej oferty – 1722,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
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Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 14:
1. Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 1722,00 zł.
Brak ofert odrzuconych.
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, o którym mowa w
art. 92 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 19
Wybrano ofertę złożoną przez: Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów
Cena brutto wybranej oferty – 1441,80 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 19:
1. Mar-Four Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto – 1064,00 zł
2. Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 1441,80 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1679,62 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzuca ofertę
firmy Mar-Four Marian Siekierski z siedzibą w Łodzi. Treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Produkt równoważny, oferowany przez ww.
Wykonawcę w ramach pozycji nr 2 w zadaniu nr 19, o nr kat. 126518 w odróżnieniu od produktu
oryginalnego, nie posiadają wentylacji. Taka różnica jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego.
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 21
Wybrano ofertę złożoną przez: Mar-Four Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź
Cena brutto wybranej oferty – 895,28 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 21:
1. Mar-Four Marian Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto – 895,28 zł.
Brak ofert odrzuconych.
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, o którym mowa w
art. 92 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 31
Wybrano ofertę złożoną przez: Anchem Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp. j., ul. Międzyborska
23, 04-041 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 1845,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 31:

1. Anchem Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041
Warszawa. Cena brutto – 1845,00 zł.
2. Candela sp. z o.o., ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa. Cena brutto – 3045,00 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 4046,09 zł.
4. Megan s.c. J. Bielanik, J. Worsowicz, ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice. Cena brutto – 4797,00
zł
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.
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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 materiałów pomocniczych i
odczynników laboratoryjnych w zakresie:

Zadania nr 22:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 22, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 590,40 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 836,40 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 22:
1. Alchem Grupa sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 25B, 35-959 Rzeszów. Cena brutto – 836,40 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 910,20 zł.
3. Megan s.c. J. Bielanik, J. Worsowicz, ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice. Cena brutto – 1131,60
zł
Zadania nr 27:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 27, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 4451,36 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 5590,60 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 27:
1. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 5590,60 zł.
Zadania nr 30:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 30, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 925,58 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 1298,51 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 30:
1. Bionovo Aneta Ludwig, Ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1298,51 zł.

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.
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