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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3 ORAZ
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ZADAŃ 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 sukcesywną dostawę zestawów diagnostycznych w 2015 roku:
Zadanie nr 8.32.1
Wybrano ofertę złożoną przez: NOACK POLEN Sp. z o.o., ul. Królowej Marysieńki 50, 02-954
Warszawa. Cena brutto oferty – 27 216,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 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. 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.
Liczba ofert odrzuconych – 1.
Oferty odrzucone:
1. Biuro Handlowo Techniczne „Animal Trade” sp. z o.o., ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa.
Cena brutto – 22 955,40 zł.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Państwowy Instytut
Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, odrzuca ofertę firmy „Animal Trade”
sp. z o.o. Firma zaoferowała produkt równoważny nie spełniający wymagań SIWZ. Przed
wprowadzeniem do rutynowej diagnostyki laboratoryjnej Zamawiający zwalidował zaproponowany
zestaw ELISA o nr kat. BTED-4P do wykrywania przeciwciał dla BTV. Przeprowadzone badania
wykazały iż, produkt równoważny charakteryzuje się niższą czułością, specyficznością oraz
powtarzalnością wyników badań niż produkt oryginalny.
Zadania nr 8.39:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Vet Planet sp. z o.o., ul. Staszica 20A/3, 05-092 Łomianki. Cena brutto wybranej oferty –
1890,00 zł.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę firmy Vet Planet sp. z o.o., z uwagi na to,
że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaproponowany zestaw
nie jest produktem równoważnym, ponieważ należy do zupełnie innej kategorii testów. Zaoferowano
zestaw ELISA, podczas gdy Zamawiający wnioskował o zestaw FPA.
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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 sukcesywną dostawę zestawów diagnostycznych w 2015 roku
w zakresie:
Zadania nr 8.23:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 8.23, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 14 760,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 23 616,00 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. ImmunoGEN Sp. z o.o., ul. Katowicka 28 A, 41-500 Chorzów. Cena brutto – 23 616,00 zł.
Zadania nr 8.34:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 8.34, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 120 171,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 175 951,50 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. GENTAUR sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 88 A/2, 81-771 Sopot. Cena brutto – 175 951,50 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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