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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 1
Wybrano ofertę złożoną przez: A&A Biotechnology s.c., Adam Burkiewicz Mikołaj Burkiewicz, al.
Zwycięstwa 96/96, 81-451 Gdynia
Cena brutto wybranej oferty – 4305,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 1:
1. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 4098,36 zł.
2. A&A Biotechnology s.c., Adam Burkiewicz Mikołaj Burkiewicz, al. Zwycięstwa 96/96, 81-451
Gdynia. Cena brutto – 4305,00 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 6519,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę
firmy EURx sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Treść oferty tego Wykonawcy nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Produkt równoważny GeneMATRIX Tissue&Bacterial
DNA Purification Kit 250 izolacji o nr kat. E3551-02P, oferowany przez ww. Wykonawcę w ramach
zadania nr 1, wymaga – zgodnie z instrukcją – przy pozyskiwaniu DNA z hodowli (zawiesin)
bakteryjnych, ponad dwukrotnie dłuższych inkubacji (łącznie: 37 st. C i 56 st. C) podczas reakcji z
roztworami lizującymi i Proteinazą K, niż ma to miejsce w przypadku innych, proponowanych
zestawów. Przy znacznej liczbie próbek do ekstrakcji, z którymi zwykle mają do czynienia Zakłady
Naukowe PIWet-PIB, wspomniany aspekt wydłuża znacznie czas całej ekstrakcji. Dodatkowo w
proponowanym przez ww. Wykonawcę zestawie, nie ma odczynników potrzebnych do
przeprowadzenia ekstrakcji np. 96% etanolu czy roztwóru PBS, co generuje dodatkowe koszty.
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 17
Wybrano ofertę złożoną przez: Sławomir Kawa LABOR SZKŁO, ul. Boczna Lubomelskiej 5
20-070 Lublin.
Cena brutto wybranej oferty – 393,60 zł.
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Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 17:
1. Sławomir Kawa LABOR SZKŁO, ul. Boczna Lubomelskiej 5, 20-070 Lublin. Cena brutto –
393,60 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1357,92 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 18
Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 1559,90 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 18:
1. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 1559,90 zł
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3171,42 zł.
3. Scholagene sp. z o.o., ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków. Cena brutto – 3562,80 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.
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 15:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 15, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 2017,20 zł., natomiast najniższa cena z oferty to 2152,50 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 15:
1. Anchem Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa.
Cena brutto – 2151,50 zł.
2. A.G.A. Analytical Agnieszka Bielińska, ul. Nowoursynowska 121D, 02-797 Warszawa. Cena
brutto – 2490,75 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 4920,00 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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