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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 4 ORAZ
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ NR 1
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 2
Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.
Cena brutto oferty – 1079,95 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 dni
cena: 89,55 pkt.
termin dostawy: 4,28 pkt.
łącznie: 93,83 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. GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena
brutto oferty – 1074,60 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 1,42 pkt.
łącznie: 91,42 pkt.
2. BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto oferty – 1230,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 78,62 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 80,76 pkt.
3. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17 (IIIp.), 00-203 Warszawa. Cena brutto
oferty – 1409,20 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 3 dni
cena: 68,63 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 78,63 pkt.
4. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty – 1549,62 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 62,41 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 64,55 pkt.
5. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 3896,64 zł.
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Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 24,81 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 26,95 pkt.
Zadanie nr 19
Wybrano ofertę złożoną przez: SciencePlast Sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk.
Cena brutto oferty – 431,98 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 dni
cena: 89,55 pkt.
termin dostawy: 4,28 pkt.
łącznie: 93,83 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. GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena
brutto oferty – 429,84 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 1,42 pkt.
łącznie: 91,42 pkt.
2. BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto oferty – 492,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 78,62 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 80,76 pkt.
3. Life Technologies Polska Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17 (IIIp.), 00-203 Warszawa. Cena brutto
oferty – 563,68 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 3 dni
cena: 68,63 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 78,63 pkt.
4. Symbios Sp. z o.o., ul. Modrzewiowa 37, 83-010 Straszyn. Cena brutto oferty – 619,97 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 62,39 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 64,53 pkt.
5. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 1558,66 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 24,81 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 26,95 pkt.
Zadanie nr 23
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk.
Cena brutto oferty – 646,92 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 5 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. 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.
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Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu:
1. BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto oferty – 864,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 dni
cena: 67,38 pkt.
termin dostawy: 7,14 pkt.
łącznie: 74,52 pkt.
Liczba ofert odrzuconych – 1.
Oferty odrzucone:
1. GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Szreder, ul. Chopina 25/10, 05-800 Pruszków. Cena
brutto – 540,00 zł.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, odrzuca ofertę firmy GENOPLAST
BIOCHEMICALS Tomasz Szreder. Firma zaoferowała produkt równoważny nie spełniający wymagań
SIWZ. Produkt równoważny o nr kat. BMGPB5106-1 nie zawiera buforu obciążającego, który
umożliwia bezpośrednie śledzenie produktów PCR w żelu agarozowym.
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 5:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 5, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 1537,50 zł., natomiast najniższa cena oferty to 2189,40 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2189,40 zł.
Zadania nr 6:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 6, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 1722,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 5571,90 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 5571,90 zł.
Zadania nr 17:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 17, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 1766,06 zł., natomiast najniższa cena oferty to 9725,86 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 9725,86 zł.
Zadania nr 18:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 18, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 20:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 20, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 25:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 25, z uwagi na brak ofert.
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Zadania nr 31:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 31, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 32:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 32, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 334,56 zł., natomiast najniższa cena oferty to 571,95 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 571,95 zł.
Zadania nr 36:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 36, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 123,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 313,65 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 313,65 zł.

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.
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