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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 5
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut
Badawczy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych w roku 2014:
Zadanie nr 1.156
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755
Gdańsk. Cena brutto oferty- 469,53 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.156:
- Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty799,20 zł.
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty2054,43 zł.
- Polgen Sp. z o.o sp.k , ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. Cena brutto oferty- 1045,50 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 1880,42 zł
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie nr 1.82
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Mar-four M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348
Łódź. Cena brutto wybranej oferty- 691,20 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.82:
- Megan s.c, ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice . Cena brutto oferty- 968,75 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 1722 zł.
- Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź . Cena brutto oferty- 14.760,00 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
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Zadanie nr 1.79
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Mar-four M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348
Łódź. Cena brutto oferty- 421,20 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza i jedyna oferta
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie nr 1.23
Wybrano ofertę złoŜoną przez : KTG Semigat S.A, ul. Ratuszowa 11/316, 03-450
Warszawa. Cena brutto oferty- 83,72 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.23:
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty-1456,32 zł.
- Sigma Aldrich sp. z o.o , ul. Szelągowska 30. 61-626 Warszawa. Cena brutto oferty1253,62 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.175
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica .
Cena brutto oferty- 123 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.175:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty- 172,20
zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.123
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Cytogen Polska Sp. z o.o , ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź.
Cena brutto wybranej oferty- 243,20 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.123:
- Merck Sp. z o.o , ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto oferty- 564,57 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP

Zadanie 1.143
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica .
Cena brutto wybranej oferty- 32.047,65 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych .
Liczba ofert odrzuconych- 1.
Brak ofert wykluczonych.
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.143:
- Blirt S.A, ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto oferty- 8548,50 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
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INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.143
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, zamawiający odrzuca ofertę złoŜoną przez
wykonawcę- Blirt S.A z siedzibą w Gdańsku.
Na podstawie przesłanych próbek,
zamawiający stwierdza, Ŝe zaoferowane produkty są nierównowaŜne w stosunku do
wymaganych w siwz. Przesłane probówki nie pasują do posiadanego przez Instytut
homogenizatora kulkowego, posiadają zbyt duŜą średnicę, przez co ulegają zaklinowaniu
wewnątrz homogenizatora.
Z uwagi na powyŜsze oferta podlega odrzuceniu.
Zadanie 1.109
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010
Straszyn. Cena brutto wybranej oferty- 513,57 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.109:
- NTL K.Moczyróg , ul. Marii Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa. Cena brutto
oferty- 534,80 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 2152,50 zl.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.78
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Cytogen Polska Sp. z o.o , ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź.
Cena brutto wybranej oferty- 138,37 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.78:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty- 360,09
zł.
- Diag-Med. , ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto oferty- 183,69 zł.
- Immunogen Sp. z o.o , ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów. Cena brutto oferty- 193,11
zł.
- Mar-four M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto oferty- 172,80 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 639,60 zł.
- Argenta Mikrobiologia Sp. z o.o Sp. k , ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto
oferty- 356,70 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje
w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia
przesłania niniejszego zawiadomienia, jeŜeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U. z2010 r. Nr 113,poz. 759)
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