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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ NR 2
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 18
Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.
Cena brutto wybranej oferty – 488,14 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 488,14 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1670,00 zł.
Brak ofert odrzuconych.
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.
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych
i odczynników laboratoryjnych w zakresie:
Zadania nr 10:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 10, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 1056,41 zł., natomiast najniższa cena oferty to 1488,30 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Anchem Sp. j., Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski, Aparatura analityczna i wyposażenie
laboratoriów, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Cena brutto – 1488,30 zł.
2. “SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka A. Reszka Spółka Jawna, ul.
Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin k. Warszawy. Cena brutto – 1832,70 zł.
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Zadania nr 11:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 11, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 166,05 zł., natomiast najniższa cena oferty to 565,55 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 565,55 zł.
Zadania nr 25:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 25, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 2952,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 3589,14 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. LGC STANDARDS Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 1, 05-092 Dziekanów Leśny. Cena
brutto – 3589,14 zł.
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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