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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 jednorazową dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:

Zadanie nr 11.10.19
Wybrano ofertę złożoną przez: Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa
Cena brutto wybranej oferty – 55.251,94 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 14.712,63 zł.
2. AKOR LABORATORIES Sp. z o.o., ul. B-pa K. Dominika 5B/14, 80-041 Gdańsk. Cena brutto
– 25.811,55 zł.
3. BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto – 51.116,34 zł.
4. Bio-Rad Polska Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa. Cena brutto – 55.251,94 zł.
5. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 72.349,11 zł.
Informacja o Wykonawcach wykluczonych:
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyklucza się z postępowania
Wykonawcę – firmę AKOR LABORATORIES Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku. Wykonawca nie
wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie dostarczając wymaganej dokumentacji – tj.
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, iż uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie bądź rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentacji przetargowej w
ww. zakresie, jednakże uzupełniona dokumentacja nie była aktualna na dzień otwarcia ofert, tj.
16.05.2014 r. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego było aktualne na dzień
19.05.2014 r. Z tego też względu, Zamawiający nie może zaakceptować powyższego uzupełnienia
dokumentacji przetargowej.
Informacja o ofertach odrzuconych.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę
firmy AKOR Laboratories Sp. z o.o. Oferta została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału
w postępowaniu.
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca oferty Wykonawców firmy BLIRT S.A. oraz
SciencePlast Sp. z o.o. - ze względu na niezgodność z treścią Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
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Produkt równoważny, oferowany przez firmę BLIRT S.A. w ramach pozycji nr 2, o nr kat. 4ti-0750/C
nie może zostać zaakceptowany przez Zamawiającego ze względu na brak kompatybilności z
termocyklerem Bio-Rad CFX 96, wykorzystywanym w laboratoriach Zamawiającego (wg tabeli
kompatybilności płytek – link na stronie producenta).
Próbka produktu równoważnego, oferowana przez firmę SciencePlast Sp. z o.o. w ramach pozycji nr 2,
o nr kat. 230.00.S, została przetestowana pod kątem kompatybilności z termocyklerem Bio-Rad CFX
96. Ze względu na różnicę w rozmiarze, produkt okazał się niekompatybilny z urządzeniem.
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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