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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ O NR 1
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Państwowy Instytut Weterynaryjny –
Państwowy Instytut Badawczy informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz unieważnieniu postępowania w
przetargu nieograniczonym na dostawę aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: ELO SERWIS Grażyna B. Dudzińska, ul. Sotta Kazimierza “Sokoła”
7/2A, 02-790 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 135.000,00 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu.
Dane wykonawców, którzy składali oferty:
1. ELO SERWIS Grażyna B. Dudzińska, ul. Sotta Kazimierza “Sokoła” 7/2A, 02-790 Warszawa. Cena
brutto – 135.000,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Brak ofert odrzuconych
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed upływem terminu 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1.
Zadanie nr 4:
Wybrano ofertę złożoną przez firmę: KENDROLAB Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 26.752,50 zł.
Uzasadnienie wyboru oferty: jedyna oferta złożona w postępowaniu.
Dane wykonawców, którzy składali oferty:
1. KENDROLAB Sp. z o.o., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa. Cena brutto – 26.752,50 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Brak ofert odrzuconych
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed upływem terminu 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o którym mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2.
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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