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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na prenumeratę czasopism zagranicznych.
Wybrano ofertę złoŜoną przez: - Ars Polona S.A, ul. Obrońców 25, 03-933 Warszawa. Cena
brutto oferty- 157.825,17 zł.
Ilość zaoferowanych ilość dostępów on-line dodana do wersji papierowej czasopism (poza
dostępem wynikającym z udziału PIWet-PIB w konsorcjum Elseviera i Springera i Wileya ): 23
cena: 90 punktów
ilość dostępów: 10 punktów
łącznie: 100 punktów
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyŜsza ilość zebranych punktów
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa moŜe być zawarta przed
upływem terminu 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, o
którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2.
Pozostali wykonawcy, którzy złoŜyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:
- ABE-IPS Sp. zo.o, ul. Grzybowska 37 A, 00-855 Warszawa. Cena brutto oferty-160.783,17 zł.
Ilość zaoferowanych ilość dostępów on-line dodana do wersji papierowej czasopism (poza
dostępem wynikającym z udziału PIWet-PIB w konsorcjum Elseviera i Springera i Wileya ): 18.
cena: 88,34 punktów
ilość dostępów: 7,82 punktów
łącznie: 96,16 punktów
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- Ebsco Sp. z o.o, ul. Krakowskie Przedmieście 79, 00-079 Warszawa. Cena brutto oferty164.227,84 zł.
Ilość zaoferowanych ilość dostępów on-line dodana do wersji papierowej czasopism (poza
dostępem wynikającym z udziału PIWet-PIB w konsorcjum Elseviera i Springera i Wileya ):22.
cena: 86,49 punktów
ilość dostępów: 9,56 punktów
łącznie: 99,05 punktów.

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)
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