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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 7
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 1.121
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Medlab Products Sp. z o.o , ul. Gałczyńskiego 8, 05-090
Raszyn. Cena brutto wybranej oferty- 24.941,52 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 1.121:
- Equimed Sp.j, ul. Prądnicka 46, 32-202 Kraków. Cena brutto oferty- 13.996,80 zł.
- BioMaxima S.A , ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto oferty- 25.942,14 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP.
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH NA ZADANIE NR 1.121
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucona
została oferta wykonawcy- Equimed sp.j z siedzibą w Krakowie. Zaoferowane produkty
są nierównowaŜne w stosunku do wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia, co
sprawdził Zamawiający na podstawie przesłanych próbek. W pozycji 2 zadania 1.121
zaoferowano ezy, które posiadają mniejsze oczko niŜ 1 ul oraz wzrost bakterii jest
słabszy. Ponadto, ezy zaproponowane przez firmę Equimed Sp.j są sztywne i mało
elastyczne.
Z uwagi na powyŜsze oferta podlega odrzuceniu.
Zadanie 1.204
Wybrano ofertę złoŜoną przez: AMP Polska Sp. z o.o , ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków. Cena
brutto wybranej oferty- 921,27 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
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Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.204:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty- 1186,06 zł.
- Polgen Sp. z o.o sp.k , ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź. Cena brutto oferty- 1298,88 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP.

Zadanie 1.271
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków.
Cena brutto wybranej oferty- 103,68 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.271:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty-117,75 zł.
- Linegal Chemicals Sp. z o.o , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. cena brutto oferty146,76 zł.
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. cena brutto oferty- 154,98 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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