PAŃSTWOWY INSTYTUT WETERYNARYJNY
- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
DYREKTOR
dr hab. Krzysztof Niemczuk
profesor nadzwyczajny

Uczestnicy postępowania sukcesywna dostawa zestawów diagnostycznych w 2015 roku
– postępowanie powtórzone
znak sprawy: DZ-2501/50/15/1

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

Data:

DZ-2501/50/15/14

2015.03.23

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 3
W ZAKRESIE ZADANIA NR 8.32.1 ORAZ
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT NR 4
Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907
z późn. zm.), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie zadania nr 8.32.1
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę zestawów
diagnostycznych w 2015 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej
w ramach zadania nr 8.32.1:
Zadanie nr 8.32.1
1. Wybrano ofertę złożoną przez: Biuro Handlowo Techniczne „Animal Trade” sp. z o.o.,
ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa. Cena brutto – 22 955,40 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 3 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.
Pozostali Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w postępowaniu:
1. 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: 75,91 pkt.
termin dostawy: 1,42 pkt.
łącznie: 77,33 pkt.

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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