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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 4
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 61
Wybrano ofertę złożoną przez: Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica.
Cena brutto wybranej oferty – 4318,41 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną spośród ofert ważnych, nieodrzuconych
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto – 3049,05 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 4318,41 zł.
3. Prospecta Sp. z o.o., ul. Barbórki 8, 04-511 Warszawa. Cena brutto – 5043,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy firmy Symbios Sp. z o.o., ze
względu na niezgodność z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Produkt równoważny,
oferowany przez ww. Wykonawcę, o nr kat. Stratec/1050100300 nie został zaakceptowany przez
Zamawiającego ze względu na rozbieżne wyniki materiałów odniesienia używanych jako kontrola
dodatnia izolacji w odniesieniu do zestawu Qiagen, na którym przeprowadzona została walidacja
akredytowanej metody badawczej.
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 62
Wybrano ofertę złożoną przez: IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom.
Cena brutto wybranej oferty – 1347,84 zł.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
4. IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 1347,84 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.
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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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