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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 jednorazową dostawę odczynników laboratoryjnych
i materiałów pomocniczych:
Zadanie 10
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00203 Warszawa– cena brutto 274,89 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 10:
1. Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa– cena brutto
274,89 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 361,55 zł
3. Cytogen Polska sp. z o.o., ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź – cena brutto 120,54 zł
Oferty wykluczone i odrzucone:
Cytogen Polska sp. z o.o., ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź
Oferta firmy Cytogen Polska 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 w ofercie formularza ofertowego.
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
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Zadanie 12
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00203 Warszawa– cena brutto 3.860,11 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 12:
1. Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa– cena brutto
3.860,11 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 4.316,75 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
Zadanie 14
Wybrano ofertę złożoną przez: A&A Biotechnology s.c., ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451
Gdynia– cena brutto 2.052,62 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 14:
1. A&A Biotechnology s.c., ul. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia– cena brutto 2.052,62 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 3.078,94 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

Zadanie 24
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626
Poznań– cena brutto 740,58 zł
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 24:
1. Sigma-Aldrich sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań– cena brutto 740,58 zł
Oferty odrzucone: 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,
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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
ewo udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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