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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3
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 9
Wybrano ofertę złożoną przez: Syngen Biotech sp. z o.o. – sp.k., ul. Ostródzka 13, 54-110
Wrocław – cena brutto 4.194,90 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 9:
1. Syngen Biotech sp. z o.o. – sp.k., ul. Ostródzka 13, 54-110 Wrocław – cena brutto 4.194,90
zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 4.846,20 zł
Oferty odrzucone:
Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 odrzucona zostaje oferta złożona przez Bionovo Aneta
Ludwig. Oferta zawiera błędy polegające na wadliwym doborze stawki podatku VAT dla
pozycji 1, która to stawka jest elementem cenotwórczym, tj. mającym wpływ na obliczenie
wysokości zaoferowanej ceny.
Produkt w pozycji 1 jest enzymem i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług podlega
obniżonej stawce VAT 8% - klasyfikacja PKWiU 20.14.64.0 Enzymy i pozostałe związki
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organiczne gdzie indziej nie sklasyfikowane wyłącznie enzymy preparaty enzymatyczne gdzie
indziej nie sklasyfikowane.
Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje towary i usługi według zasad
określonych

w

poszczególnych

klasyfikacjach

i

nomenklaturach

wprowadzonych

rozporządzeniami.
W przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i
Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się o udzielenie informacji w tym zakresie do
Urzędu Statystycznego w Łodzi. Tak więc to Wnioskodawcę obciąża obowiązek i ryzyko
prawidłowego sklasyfikowania sprzedawanych wyrobów.
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 17
Wybrano ofertę złożoną przez: Equimed sp. j., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, o.
Warszawa, ul. Włodarzewska 95a, 02-393 Warszawa– cena brutto 210,60 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 17:
1. Equimed sp. j., ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków, o. Warszawa, ul. Włodarzewska 95a, 02393 Warszawa– cena brutto 210,60 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica – cena brutto 872,07 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

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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