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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 9
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 1.35
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Anchem sp.j, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa.
Cena brutto oferty- 2460 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Liczba ofert odrzuconych- 1.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.35:
- Bioanalytic M.Stopa , ul. Piekarnicza 5/4, 80-126 Gdańsk. Cena brutto oferty- 1672,31 zł.
- Sigma Aldrich sp. z o.o , ul. Szelągowska 30. 61-626 Warszawa. Cena brutto oferty3615,22 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 4250,88 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.35
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt.2 ustawy PZP odrzucona została oferta wykonawcy- Bioanalytic
M.Stopa z siedzibą w Gdańsku. Wykonawca w dn. 19.02.2014 został wezwany do przesłania
próbek w celu przetestowania oferowanych produktów. Niestety próbki te nie zostały wysłane, w
związku z czym zamawiający nie moŜe stwierdzić czy oferowane produkty są równowaŜne w
stosunku do wymaganych.
Zadanie 1.89
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Polgen Sp. z o.o sp.k , ul. Puszkina 80, 92-516 Łódź.
Cena brutto wybranej oferty- 8787,12 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Liczba ofert odrzuconych- 1.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.89:
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 984 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.89
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę złoŜoną przez
wykonawcę- Bionovo A.Ludwig z siedzibą w Legnicy. ZłoŜona oferta zawiera raŜąco niska
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta
zawiera raŜąco nisko cenę zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienia. Wykonawca udzielił
przedmiotowych wyjaśnień, w których poinformował, iŜ w zadaniu nr 1.89 wycenił 1 op/10
szt zamiast 1 op/24x10 szt.
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Z tego względu oferta podlega odrzuceniu.
Zadanie 1.157
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Merck Sp. z o.o , ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.
Cena brutto wybranej oferty- 15.288,48 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Liczba ofert odrzuconych- 3.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie 1.157:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty11.604,38 zł.
- Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland , Z. Bartczak, ul. Usługowa 3, 73120 Stargard Szczeciński. Cena brutto oferty- 25.834,45 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 20.884,54 zł.
- Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty5221,37 zł.
- Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty7823,52 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1.157:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca następujące oferty:
Symbios Sp. z o.o, Science Plast sp. z o.o oraz Genoplast Biochemicals. Po
przetestowaniu końówek do pipet automatycznych ww. firm, zamawiający stwierdził, iŜ:
- końcówki zaoferowane przez wykonawcę Symbios Sp. z o.o w poz. 2 oraz 6 są
nierównowaŜne w stosunku do wymaganych; poz. 2- końcówki nie spełniają wymagań
(średnica końcówki znacznie większa od średnicy trzonu pipety, poz. 6- końcówki nie
spełniają wymagań (z powodu zbyt małego kołnierza, końcówki nie pasują do otworów w
statywie na końcówki).
- końcówki zaoferowane przez wykonawcę Science Plast Sp. z o.o w poz. 1 oraz 2 są
nierównowaŜne w stosunku do wymaganych, poz. 1- końcówki nie spełniają wymagań (z
powodu zbyt małego kołnierza, końcówki nie pasują do otworów w statywie na
końcówki), poz. 2- końcówki nie spełniają wymagań (średnica końcówki znacznie
większa od średnicy trzonu pipety).
- końcówki zaoferowane przez wykonawcę Genoplast Biochemicals w poz. 2 są
nierównowaŜne w stosunku do wymaganych , gdyŜ nie spełniają wymagań (średnica
końcówki jest znacznie większa od średnicy trzonu pipety.
Zadanie 1.172
Wybrano ofertę złoŜoną przez : Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800
Pruszków. Cena brutto oferty- 4228,20 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena.
Liczba ofert odrzuconych- 1.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1.172:
- Symbios Sp. z o.o , ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty- 7611,87
zł.
- Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland , Z. Bartczak, ul. Usługowa 3, 73120 Stargard Szczeciński. Cena brutto oferty- 5262,84 zł.
- Alchem Grupa Sp. z o.o Oddział Rzeszów , ul. Boya śeleńskiego 25 b , 35-959
Rzeszów. Cena brutto oferty- 6577,20 zł.
- Mar-four M. Siekierski, ul. Kilińskiego 185, 90-348 Łódź. Cena brutto oferty- 5856,84
zł.
- Equimed Sp.j, ul. Prądnicka 46, 32-202 Kraków. Cena brutto oferty- 5481 zł.
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- Science Plast Sp. z o.o , ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty5010,89 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 6849,68 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH NA ZADANIE NR 1.172
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.
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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