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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 2
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 sukcesywną dostawę materiałów pomocniczych w 2014 roku:
Zadanie nr 11.10.5
Wybrano ofertę złożoną przez: MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z
o.o., ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań
Cena brutto wybranej oferty – 61108,86 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena
brutto – 35085,57 zł
2. MERANCO Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna sp. z o.o., ul. Myśliborska 89,
60-432 Poznań. Cena – 61108,86 zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 66642,95 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy GENOPLAST BIOCHEMICALS
Tomasz Szreder ze względu na niezgodność z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Produkt równoważny, oferowany przez ww. Wykonawcę w ramach pozycji nr 3 i 4, o nr kat. GP306DR
nie może zostać zaakceptowany przez Zamawiającego. Maksymalna prędkość wirowania probówek
GP306DR to 16000 x g, a nie 30 000 x g, co charakteryzuje oryginalny produkt firmy Eppendorf.
Ponadto probówki oferowane przez firmę GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, nie mają
możliwości zamrażania w temperaturze -86 st. C. Podobnie produkt równoważny, oferowany przez
Wykonawcę w ramach pozycji nr 8, o nr kat. GP307S nie spełnia oczekiwań Zamawiającego.
Najistotniejsze różnice to maksymalna prędkość wirowania, wynosząca 23000 x g (produkt oryginalny
– 30000 x g) oraz zakres temperatur, wynoszący od -20 st. C do 100 st. C (produkt oryginalny: od -86
st. C do 100 st. C). Zamawiający, ze względu na specyfikę pracy oraz dbałość o jakość badań, nie może
zgodzić się na zaoferowanie produktów równoważnych o takich parametrach.
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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