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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH nr 2
Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy informuje o
wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę szkła
laboratoryjnego w 2015 do Państwowego Instytutu weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w
Puławach:
Zadanie nr 1
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Merck Sp. z o.o , ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto
wybranej oferty- 17.650,50 zł.

Zaoferowany termin dostawy : 21 dni
cena: 90 punktów
termin dostawy : 10 punktów
łącznie: 100 punktów
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyŜsza ilość zebranych punktów spośród oferta waŜnych
nieodrzuconych.
Liczba ofert odrzuconych- 1 .
Brak oferta wykluczonych.
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.
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 1:
- Archem sp. z o.o , Łany, ul. Wesoła 8, 55-002 Kamieniec Wrocławski. Cen brutto oferty37.933,53 zł.
Zaoferowany termin dostawy : 21 dni
cena:41,87 punktów
termin dostawy : 10 punktów
łącznie: 51,87 punktów
- Equimed Sp.j , ul. Prądnicka 46, 31-202 Kraków. cen brutto oferty- 20.332,01 zł.
Zaoferowany termin dostawy : 21 dni
cena: 78,13 punktów
termin dostawy : 10 punktów
łącznie: 88,13 punktów
- Alfachem sp. zo.o , ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Cena brutto oferty- 19.659,09 zł.
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Zaoferowany termin dostawy : 21 dni
cena: 80,80
punktów
termin dostawy: 10 punktów
łącznie: 90,80 punktów
- VWR International sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cen brutto wybranej oferty17.852,53 zł.
Zaoferowany termin dostawy : 21 dni
cena: 88,98 punktów
termin dostawy : 10 punktów
łącznie: 98,98 punktów
INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH na zadanie nr 1
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzucona została oferta
wykonawcy- Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Z. Bartczak , ul. Usługowa 3, 73110 Stargard Szczeciński . Cena brutto oferty- 13.429,62 zł. ZłoŜona oferta jest niezgodna ze
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Produkt zaproponowany w zadaniu nr 1 w poz.9 jest
nierównowaŜny w stosunku do wymaganego w formularzu cenowym , tj. zamawiający wymagał
zaoferowania cylindra do mieszania z korkiem z PP, natomiast wykonawca zaoferował cylinder
do mieszania z korkiem z PE.
Z uwagi na powyŜsze oferta złoŜona przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland
Z. Bartczak, podlega odrzuceniu.
Zadanie nr 8
Wybrano ofertę złoŜoną przez: Megan s.c , ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice. Cena brutto

oferty- 7515,30 zł.
Zaoferowany termin dostawy : 21 dni (3 tygodnie)
cena: 90 punktów
termin dostawy : 10 punktów
łącznie: 100 punktów
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyŜsza ilość zebranych punktów i jedyna oferta
Zadanie nr 9
Wybrano ofertę złoŜoną przez: VWR International Sp. z o.o , ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto
oferty- 2033,93 zł.

Zaoferowany termin dostawy : 21 dni
cena: 90 punktów
termin dostawy : 6,6 punktów
łącznie: 96,6 punktów
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyŜsza ilość zebranych punktów
Liczba ofert odrzuconych- 1 .
Brak oferta wykluczonych.
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.
Dane pozostałych wykonawców, którzy złoŜyli ofertę na zadanie
- Megan s.c , ul. Horsta Bienka 8b, 44-100 Gliwice. Cena brutto oferty- 2214 zł.
Zaoferowany termin dostawy : 21 dni (3 tygodnie)
cena: 82,68 punktów
termin dostawy : 6,6 punktów
łącznie: 89,28 punktów
- Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Chemland Z. Bartczak ,ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard
Szczeciński . Cena brutto oferty- 7822,80 zł.
Zaoferowany termin dostawy : 14 dni
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cena: 23,40 punktów
termin dostawy : 10 punktów
łącznie:33,40 punktów

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTEPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 zamawiający uniewaŜnia postępowanie w zakresie niŜej wymienionych
zadań , ze względu na fakt , iŜ cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę , którą zamawiający moŜe
przeznaczyć sfinansowanie zamówienia .
Zadanie 16
Dane wykonawców, którzy złoŜyli ofertę :
-Merck Sp. z o.o , ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto oferty- 1180,80 zł.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zadania kwotę brutto 184,50 zł.
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, jeśli 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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