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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 2
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: bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 476,28 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena
brutto – 298,08 zł.
2. bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Cena brutto –
476,28 zł.
Oferty odrzucone:
1. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena
brutto – 298,08 zł.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, odrzuca ofertę firmy Argenta Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Firma zaoferowała produkt równoważny nie spełniający
wymagań SIWZ. Wykonawca w wyznaczonym terminie tj. do dnia 02.09.2014 r. godz. 15:00, nie
przesłał próbek produktu, poprzez co uniemożliwił prawidłowe sprawdzenie produktu.
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 18.1
Wybrano ofertę złożoną przez: bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518
Warszawa. Cena brutto wybranej oferty – 82,08 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Cena brutto –
82,08 zł.
Brak ofert odrzuconych.
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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 21
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090
Janki. Cena brutto wybranej oferty – 125,46 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. BIOKOM SYSTEMS M. Sidor Spółka Jawna, ul. Wspólna 3, 05-090 Janki. Cena brutto –
125,46 zł.
2. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 213,84 zł.
3. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 440,34 zł.
4. IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 707,25 zł.
5. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2233,23 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.
Zadanie nr 26
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena brutto wybranej oferty – 90,72 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 90,72 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 108,00 zł.
3. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena
brutto – 133,92 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.
Zadanie nr 42
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak sp. j. ul. Zubrzyckiego 10 26-610 Radom.
Cena brutto wybranej oferty – 885,60 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. IDALIA Ireneusz Wolak sp. j. ul. Zubrzyckiego 10 26-610 Radom. Cena brutto – 885,60 zł.
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.
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 44:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 44, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 47:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych,
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nieodrzuconych przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 1295,34 zł., natomiast najniższa cena z oferty
to 3404,64 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Symbios Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37 83-010 Straszyn. Cena brutto – 3404,64 zł.
Zadania nr 55:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 55, z uwagi na brak ofert.

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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