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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 3
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 11.6.5
Wybrano ofertę złoŜoną przez :Merck Sp. z o.o , ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa.
Cena brutto oferty- 30.746,31 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena i jedyna oferta .
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
Zadanie 1.40
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Bioanalytic M.Stopa , ul. Piekarnicza 5/4, 80-126 Gdańsk. Cena
brutto oferty- 2933,21 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena i jedyna oferta .
Brak ofert odrzuconych.
Brak ofert wykluczonych:
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie niŜej
wymienionych zadań , ze względu na fakt , iŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę ,
którą zamawiający moŜe przeznaczyć sfinansowanie zamówienia .

Zadanie 11.11.1
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę :
- Anchem Sp.j, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa . Cena brutto oferty- 3444 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 1448,45 zł.
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
http://www.piwet.pulawy.pl

tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever,
Enzootic bovine leucosis,
Porcine reproductive and respiratory syndrome

Strona 1/2

- Scholagene sp. z o.o , ul. Orlich Gniazd 25, 31-335 Kraków. Cena brutto oferty- 122,61 zł.
- Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty- 216 zł.

- Science Plast sp. zo.o , ul. Szafarnia 11/58, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty- 172,72 zł.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania kwotę brutto 74 zł.

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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