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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT 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 7
Wybrano ofertę złożoną przez: ANCHEM Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp. j.,
ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa.
Cena brutto oferty – 2681,40 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyższa ilość zebranych punktów, jedyna oferta
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa może 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.
Zadanie nr 11
Wybrano ofertę złożoną przez: BIOMAXIMA S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin.
Cena brutto oferty – 332,10 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 3 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyższa ilość zebranych punktów
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa może 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 złożyli ofertę w postępowaniu:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty – 594,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 dni
cena: 50,31 pkt.
termin dostawy: 4,28 pkt.
łącznie: 54,59 pkt.
2. GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena
brutto oferty – 756,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 39,53 pkt.
termin dostawy: 1,42 pkt.
łącznie: 40,95 pkt.
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Zadanie nr 12.1
Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska
114, 60-401 Poznań.
Cena brutto oferty – 147,29 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 3,33 pkt.
łącznie: 93,33 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyższa ilość zebranych punktów
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa może 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 złożyli ofertę w postępowaniu:
1. SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto oferty – 205,71 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 dni
cena: 64,44pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 74,44 pkt.
Zadanie nr 30
Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska
114, 60-401 Poznań. Cena brutto oferty – 367,20 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: najwyższa ilość zebranych punktów
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a umowa może 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.
Oferty odrzucone:
1. BIOMAXIMA S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto – 203,04 zł.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, odrzuca ofertę firmy BIOMAXIMA S.A.
Firma zaoferowała produkt równoważny nie spełniający wymagań SIWZ. Produkt równoważny o nr
kat. E081B nie spełnia oczekiwań Zamawiającego – po rozpuszczeniu, sterylizacji pożywki
i konieczności jej wystudzenia w celu dodania suplementu, następuje opadanie agaru lub innych
składników żelujących i przyklejanie się ich do dna kolby.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. Terminy wniesienia odwołania uregulowane zostały w art. 182 ust. 1 pkt 1. i w art. 182 ust. 2. pkt 2.
ustawy Prawo zamówień publicznych.

Strona 2/2

