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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 8
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 1.162
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków.
Cena brutto wybranej oferty- 812,16 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.162:
- Linegal Chemicals Sp. z o.o , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. cena brutto oferty1434,67 zł.
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. cena brutto oferty- 1537,28 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP.
Zadanie 1.219
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Witko Sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź . Cena
brutto oferty- 73,80 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 1.201
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Megan s.c, ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice . Cena
brutto wybranej oferty- 1130,37 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.201:
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- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. cena brutto oferty- 1441,31 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP.
Zadanie 1.174
Wybrano ofertę złoŜoną przez : NTL K.Moczyróg , ul. Marii Grzegorzewskiej 5/24, 02-778
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty- 68.126,87 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 1.174:
- Equimed Sp.j, ul. Prądnicka 46, 32-202 Kraków. Cena brutto oferty- 122.766, 30 zł.
- Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź . Cena brutto oferty- 105.258,48 zł.
- Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty31.966,00 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.174
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucona została
oferta wykonawcy- Science Plast sp. z o.o. Na podstawie przesłanych do przetestowania
próbek w poz. 2 oraz 4 , zamawiający stwierdza , Ŝe produkty te nie mają zastosowania do
uŜytkowanych w Instytucie pipet prod. Labsystems oraz Eppendorf.
Z uwagi na powyŜsze oferta ta podlega odrzuceniu.
Zadanie nr 1.167
Wybrano ofertę złoŜoną przez :Alab Sp. z o.o , ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty- 72.742,20 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych- 2 .
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.167:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty-118.317,39
zł.
- Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty46.980,00 zł.
- Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty43.844,88 zł.
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. cena brutto oferty- 181.560,30 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.167
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucone zostały
oferty następujących wykonawców: Genoplast Biochemicals, oraz Science Plast Sp. z o.o.
Na podstawie przesłanych do przetestowania próbek w poz. 2, zamawiający stwierdza , Ŝe
produkty te nie mają zastosowania, gdyŜ przy maksymalnej objętości płyn podchodzi pod
sam filtr (filtr ulega zamoczeniu) i to stwarza zagroŜenie kontaminacji.
Ze względu na powyŜsze ofert podlegają odrzuceniu.
Zadanie 1.87
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Equimed Sp.j, ul. Prądnicka 46, 32-202 Kraków. Cena
brutto oferty- 12.876,45 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.87:
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-Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland , Z. Bartczak, ul. Usługowa 3, 73-120
Stargard Szczeciński. Cena brutto oferty- 15.858,82 zł.
- Medlab Products Sp. z o.o , ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn. Cena brutto oferty13.271,72 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.177.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Falco Medic J.Kudrycki , ul. Składowa 7, 15-399
Białystok. Cena brutto wybranej oferty- 1442,04 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.177.1:
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 2704,20 zł.
- KTG Semigat S.A, ul. Ratuszowa 11/316, 03-450 Warszawa. Cena brutto oferty- 1593,83
zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.173
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800
Pruszków. Cena brutto oferty- 5670 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.173:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty- 8298,98
zł.
- Equimed Sp.j, ul. Prądnicka 46, 32-202 Kraków. Cena brutto oferty- 20.504,10 zł.
- Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty- 6047,62
zł.
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 25.444,03 zł.
- Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź . Cena brutto oferty- 18.114,21 zł.
- NTL K.Moczyróg , ul. Marii Grzegorzewskiej 5/24, 02-778 Warszawa. Cena brutto
oferty- 12.160,19 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.168
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Polgen Sp. z o.o Sp.k , ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź.
Cena brutto wybranej oferty- 31.260,30 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych- 2.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.168:
- Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty24.710,40 zł.
- Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty20.969,71 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.168
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucone zostały
oferty następujących wykonawców- Genoplast Biochemicals oraz Science Plast Sp. zo.o .
W poz. 5 obydwie ww. firmy zaoferowały końcówki, które nie pasują do posiadanych
przez Instytut pipet firmy Eppendorf (zamawiający sprawdził to na podstawie przesłanych
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próbek, tj. po załoŜeniu koncówki firmy Genoplast na pipetę filtr w końcówce tej jest
spychany w dół, natomiast w końcówce firmy Science Plast koniec pipety dotyka filtra. w
obydwu przypadkach nie gwarantuje to bezpiecznej pracy z materiałem zakaźnym, a a
zasada pracy z końcówkami z filtrem wymaga aby między filtrem w końcówce a pipetą
była zachowana wolna pusta przestrzeń).
Z uwagi na powyŜsze oferty te podlegają odrzuceniu.

Zadanie 1.205
Wybrano ofertę złoŜoną przez: AMP Polska Sp. z o.o , ul. Gdyńska 31, 31-323 Kraków.
Cena brutto wybranej oferty- 1842,54 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 1.205:
- Linegal Chemicals Sp. z o.o , ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa. Cena brutto oferty1976 zł.
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 2164,55 zł.
- Alchem Grupa Sp. z o.o Oddział Rzeszów , ul. Boya śeleńskiego 25 b , 35-959 Rzeszów.
Cena brutto oferty- 2214 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.205
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP odrzucona została oferta wykonawcy- Alchem
Grupa Sp. z o.o Oddział Rzeszów, z uwagi na fakt, iŜ jej treść nie odpowiada siwz.
W dn.. 13.12.2013, zamawiający wezwał ww wykonawcę do uzupełnienia w terminie do
17.12.2013 oferty, tj. przesłania informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; niestety zamawiajacy wymaganego dokumentu
nie otrzymał.
Z uwagi na powyŜsze oferta podlega odrzuceniu.

Zadanie 1.160
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Medlab Products Sp. z o.o , ul. Gałczyńskiego 8, 05-090 Raszyn.
Cena brutto wybranej oferty- 8354,34 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 1.160:
- Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty8601,12 zł.
- Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty- 8015,35
zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.160
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP odrzucona została oferta wykonawcy- Science Plast
sp. z o.o. Zaproponowane produkty firmy Science Palst w pozycjach- 4 i 7 nie jest równowaŜny w
stosunku do wymaganego przez zamawiającego z uwagi na ich niekompatybilność z uŜywanymi w
Instytucie pipetami wielokanałowymi. Końcówki sa zbyt szerokie u nasady co sprawia, Ŝe nie da
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się na ich nałoŜyć na pipetę w taki sposób, aby wszystkie były dokładnie dopasowane. Z tego teŜ
powodu ciecz wycieka z tipów , co skutkuje niedokładnym pipetowaniem.
Z uwagi na powyŜsze oferta ta podlega odrzuceniu.

Zadanie 1.230
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Meranco aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna
sp. z o.o , ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań. Cena brutto wybranej oferty- 1695,60 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 1.230:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty- 1448,93 zł.
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 1896,48zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.230
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP odrzucona została oferta wykonawcySymbios Sp. z o.o . Produkt proponowany przez firmę Symbios Sp. zo.o nie spełnia
wymagań zamawiającego , tj. producent w opisie załączonym do oferty oferowanej
pipety nie zapewnia dopasowania pipety do końcówek prod. Eppendorf uŜywanych w
Instytucie .
Z uwagi na powyŜsze oferta podlega odrzuceniu.
Zadanie 1.292
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn.
Cena brutto wybranej oferty- 1920,94 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.292:
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 2583 zł.
- Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź . Cena brutto oferty- 2929,86 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.255
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Meranco aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna
sp. z o.o , ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań. Cena brutto wybranej oferty- 1230 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 1.255:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty- 342,75 zł.
- Bionovo A. Ludwig, ul.Rataja 30 , 59-220 Legnica. Cena brutto oferty- 1426,80 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.255
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP odrzucona została oferta wykonawcySymbios Sp. z o.o . Produkt proponowany przez firmę Symbios Sp. zo.o nie spełnia
wymagań zamawiającego , tj. zamawiajacy wymagał zaoferowania bloku chłodzącego
trzymającego temperaturę 0 stop. C, natomiast zaoferowano blok chłodzący przeznaczony
do uŜycia w temp. -80 stop. C do 121 stop. c.
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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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