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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 4
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 18.1
Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 362,86 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 18.1:
1. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 362,86 zł
2. Scholagene sp. z o.o., ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków. Cena brutto – 590,00 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 21
Wybrano ofertę złożoną przez: NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-892
Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 1128,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 21:
1. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 507,56 zł.

2. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 792,78 zł.
3. NTL Krzysztof Moczyróg, ul. M. Grzegorzewskiej 5/24, 02-892 Warszawa. Cena brutto –
1128,60 zł.
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1.999,98 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca oferty
Wykonawców: firmy SciencePlast sp. z o.o. oraz Symbios sp. z o.o. Treść oferty tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Produkty równoważne, zaoferowane
przez firmę Symbios sp. z o.o. w zadaniu 21, poz. 2, 3 (nr kat. kolejno S1111-6800 i S1111-6000) mają
inne wymiary, niż produkt oryginalny – długość końcówek, oferowanych przez Wykonawcę to
dokładnie 72 mm, natomiast długość końcówek Thermo Scientific to 87 mm. Taka różnica jest nie do
przyjęcia dla Zamawiającego. Produkt, oferowany przez firmę SciencePlast sp. z o.o. (nr kat. kolejno:
670.10.00 oraz 670.01.00) również różni się od produktu oryginalnego pod względem wymiarów.
Mimo odpowiedniej długości, końcówki nie mieszczą się w statywach, które posiada Zamawiający.
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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.

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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