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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 4
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 – postępowanie
powtórzone:
Zadanie nr 11.10.3
Wybrano ofertę złożoną przez: ImmunoGEN sp. z o.o., ul. Katowicka 28 a, 41-500 Chorzów
Cena brutto wybranej oferty – 23646,75 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. ImmunoGEN sp. z o.o., ul. Katowicka 28 a, 41-500 Chorzów. Cena brutto – 23646,75 zł.
2. DIAG-MED dr Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto – 23992,12
zł.
3. GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena
brutto – 21595,44 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. w ramach pozycji nr 1, o nr kat. GP320SK, nie spełnia
wymagań Zamawiającego. Otrzymana próbka, mimo deklaracji Wykonawcy dotyczącej maksymalnej
prędkości wirowania, wynoszącej 12000g, po wirowaniu w tej prędkości, uległa odkształceniu.
Ponowne jej użycie w tych samych warunkach wirowania, mogłoby zaskutkować pęknięciem probówki,
co zagraża bezpieczeństwu pracy w laboratorium Zamawiającego. Warto również dodać, że probówki
oferowane przez ww. Wykonawcę, w odróżnieniu od produktu oryginalnego, pakowane są w worki.
Produkt oryginalny pakowany jest w rakach styropianowych, które w trakcie badań używane są jako
statywy, co bardzo ułatwia pracę.
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.
Zadanie nr 11.10.20
Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk
Cena brutto wybranej oferty – 750,53 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 750,53 zł.
2. GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena
brutto – 1123,32 zł.
Brak ofert odrzuconych.
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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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