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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3
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 11.10.10
Wybrano ofertę złożoną przez: Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203
Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 52012,45 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. AKOR Laboratories sp. z o.o., ul. Bpa. K. Dominika 5b/14, 80-041 Gdańsk. Cena brutto
– 44548,63 zł
2. Life Technologies Polska sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa. Cena – 52012,45
zł.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 129475,05 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy AKOR Laboratories Sp. z o.o. ze
względu na niezgodność z treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Produkt równoważny,
oferowany przez ww. Wykonawcę w ramach pozycji nr 5, o nr kat. 157300 nie może zostać
zaakceptowany przez Zamawiającego. Oferowana przez Wykonawcę folia optyczna nie jest
dopasowana do płytek 96-dołkowych, wymaga docięcia. Ponadto produkt oryginalny posiada
„skrzydełka” folii, umożliwiające dokładne umieszczenie folii na płytce 96-dołkowej przed jej
przyklejeniem, które następnie są odrywane po włożeniu płytki do aparatu. Producent aparatu zaleca
aby nie dotykać palcami powierzchni folii, która będzie na płytce. „Skrzydełka” oryginalnej folii
umożliwiają zastosowanie się do tego zalecenia. Nie jest natomiast możliwe przycięcie folii na wymiar
96-dołkowej płytki bez dotykania jej powierzchni. Z tego też względu Zamawiający nie może
zaakceptować oferowanego przez Wykonawcę produktu równoważnego.
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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