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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 10
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 nr 11.8.1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Diag-Med. , ul. RyŜowa 51, 02-495 Warszawa. Cena
brutto oferty- 25.760,23 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych: 2.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 11.8.1:
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 59.786,67
zł.
- Biokom Systems Sp.j , ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto oferty- 25.738,98
zł.
- Cytogen Polska sp. zo.o , ul. Srebrna 41, 91-334 Łódź. Cena brutto oferty25.817,42 zł.
- Alab Sp. z o.o , ul. Stępińska 22/30 lok. 222, 00-739 Warszawa. Cena brutto oferty25.959,51 zł.
- Immunogen Sp. z o.o , ul. Katowicka 28a, 41-500 Chorzów. Cena brutto oferty30.790,59 zł.
- Genoplast Biochemicals, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena brutto oferty23.861,98 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 11.8.1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucona została oferta następujących
wykonawców: Genoplast Biochemicals oraz Biokom Systems Sp.j
Wykonawca Genoplast Biochemicals został wezwany do przesłania próbek
zaoferowanych w przedmiotowym zadaniu , jednakŜe próbek tych nie przesłał.
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Natomiast po przetestowaniu próbki (poz. 6) przesłanej przez wykonawcę Bioom Systems
Sp.j , zamawiający stwierdził iŜ nie jest to produkt równowaŜny w stosunku do
wymaganego w siwz, tj. zaoferowana pipeta ma o połowę większy wylot niŜ pipeta
wymagana.
Z uwagi na powyŜsze oferty te podlegają odrzuceniu.
Zadanie nr 11.6.28
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Anchem Sp.j, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa.
Cena brutto oferty- 13.197,90 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: najniŜsza cena spośród ofert waŜnych nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych: 2.
Brak ofert wykluczonych:
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 11.6.28:
- Alchem Grupa Sp. z o.o Oddział Rzeszów , ul. Boya śeleńskiego 25 b , 35-959 Rzeszów.
Cena brutto oferty- 15.623,46 zł.
- Bionovo A.Ludwig , ul. Rataja 30 , 59-220 Legnica . Cena brutto oferty- 17.121,60 zł.
- Alfachem sp. zo.o , ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto oferty- 6420,60 zł.
- Merck Sp. z o.o , ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cen brutto oferty- 24.649,21 zł.
- Bioanalytic M.Stopa , ul. Piekarnicza 5/4, 80-126 Gdańsk. Cena brutto oferty- 7276,68 zł.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy PzP
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 11.8.1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp odrzucona została oferta następujących
wykonawców: Alfachem Sp. z o.o oraz Bioanalytic M. Stopa. Po przetestowaniu
przesłanych próbek zaoferowanych materiałów przez wymienionych wykonawców,
stwierdzono, iŜ ze względu na zatrzymanie agalitu na filtrze, nie spełniają one postawionych
wymagań.
Z uwagi na powyŜsze oferty te podlegają 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)

Strona 2/2

