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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 5
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 sukcesywną dostawę odczynników i zestawów do biologii molekularnej w 2015 r.:
Zadanie nr 12.2.18
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena wybranej oferty – 9912,87 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 3723,48 zł
2. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 9912,87 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 18.322,20 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. ze względu na niezgodność
z treścią SIWZ. Produkt równoważny, oferowany w ramach pozycji 1, o nr kat. E2720-04, był testowany
przez Zamawiającego i wykazał słabszą przydatność w metodach własnych, niż produkt oryginalny, na którym
oparto proces walidacyjny. Ponadto produkt równoważny oferowany przez ww. Wykonawcę w ramach pozycji 2
o nr kat. E2720-05 nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, ponieważ zawiera dodatkowe bufory B i C,
które nie są zawarte w produkcie oryginalnym. Zamawianie buforów, które nie zostaną wykorzystane, pociąga za
sobą koszty ich utylizacji.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, umowa powinna być zawarta w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 12.6.2
Wybrano ofertę złożoną przez: Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
Cena wybranej oferty – 1630,96 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 521,67 zł
2. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 1630,96 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 3160,35 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy EURx Sp. z o.o. ze względu na niezgodność
z treścią SIWZ. Produkt równoważny, oferowany przez ww. Wykonawcę w ramach pozycji 2 o nr kat. E2500-05
nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, ponieważ zawiera dodatkowe bufory B i C, które nie są zawarte w
produkcie oryginalnym. Zamawianie buforów, które nie zostaną wykorzystane, pociąga za sobą koszty ich
utylizacji.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, umowa powinna być zawarta w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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Zadanie nr 12.7.3
Wybrano ofertę złożoną przez: EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk
Cena wybranej oferty – 1134,00 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. EURx Sp. z o.o. ul. Przyrodników 3 80-297 Gdańsk. Cena brutto – 1134,00 zł
2. Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno. Cena brutto – 4231,20 zł
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 6273,00 zł
Brak ofert odrzuconych:
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, umowa powinna być zawarta w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 12.11.31
Wybrano ofertę złożoną przez: GenoPlast Biochemicals ul. Chopina 25/10 05-800 Pruszków
Cena wybranej oferty – 604,80 zł.
Uzasadnienie wyboru: oferta z najniższą ceną
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. GenoPlast Biochemicals ul. Chopina 25/10 05-800 Pruszków. Cena brutto – 604,80 zł
2. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 826,85 zł
3. Promega GmbH Schildkroetstrasse 15 68199 Mannheim (Niemcy). Cena netto – 874,80
4. Symbios Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 37 83-010 Straszyn. Cena brutto – 1092,56 zł
5. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1402,20 zł
Brak ofert odrzuconych:
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1, umowa powinna być zawarta w terminie nie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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.

Strona 2/2

