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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 9
Wybrano ofertę złożoną przez: VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena
brutto oferty – 2958,33 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 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. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 3607,46 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 73,80 pkt.
termin dostawy: 5 pkt.
łącznie: 78,80 pkt.
Zadanie nr 13
Wybrano ofertę złożoną przez: ALCHEM Grupa Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego
25 B, 35-959 Rzeszów.
Cena brutto oferty – 842,55 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. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto oferty – 990,15 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 76,58 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 78,72 pkt.
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2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 1107,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 68,49 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 70,63 pkt.
Zadanie nr 23
Wybrano ofertę złożoną przez: ALCHEM Grupa Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego
25 B, 35-959 Rzeszów.
Cena brutto oferty – 885,60 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 6,66 pkt.
łącznie: 96,66 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. ANCHEM Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp. j., ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa.
Cena brutto oferty – 1660,50 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 47,99 pkt.
termin dostawy: 6,66 pkt.
łącznie: 54,65 pkt.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 2214,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 36 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 46 pkt.
Zadanie nr 26
Wybrano ofertę złożoną przez: ANCHEM Ewa M. Loth, Mariusz Malczewski sp. j., ul. Międzyborska
23, 04-041 Warszawa.
Cena brutto oferty – 3653,10 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 6,66 pkt.
łącznie: 96,66 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. ALCHEM Grupa Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów.
Cena brutto oferty – 4231,20 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 77,70 pkt.
termin dostawy: 6,66 pkt.
łącznie: 84,36 pkt.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 4695,14 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 70,02 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 80,02 pkt.
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3. Labstore Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena brutto oferty – 4514,10
zł.
Zaoferowany termin dostawy: 21 dni
cena: 72,83 pkt.
termin dostawy: 6,66 pkt.
łącznie: 79,49 pkt.
Zadanie nr 40
Wybrano ofertę złożoną przez: ABO Sp. z o.o., ul. Podleśna 6a, 80-255 Gdańsk.
Cena brutto oferty – 465,43 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 7 dni
cena: 90 pkt.
termin dostawy: 4,28 pkt.
łącznie: 94,28 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. EURx Sp. z o.o., ul. Przyrodników 3, 80-297 Gdańsk. Cena brutto oferty – 492,00 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 5 dni
cena: 85,13 pkt.
termin dostawy: 6 pkt.
łącznie: 91,13 pkt.
2. BLIRT S.A., ul. Trzy Lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk. Cena brutto oferty – 541,20 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 3 dni
cena: 77,39 pkt.
termin dostawy: 10 pkt.
łącznie: 87,39 pkt.
3. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 1242,30 zł.
Zaoferowany termin dostawy: 14 dni
cena: 33,71 pkt.
termin dostawy: 2,14 pkt.
łącznie: 35,85 pkt.
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 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 295,20 zł., natomiast najniższa cena oferty to 436,90 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 436,90 zł.
Zadania nr 15:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 15, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 1726,92 zł., natomiast najniższa cena oferty to 2261,45 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. SciencePlast sp. z o.o., ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk. Cena brutto – 2261,45 zł.
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2919,89zł.
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Zadania nr 18:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 18, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 1476,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 3261,96 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk. Cena brutto – 3261,96 zł.
Zadania nr 19:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 19, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 246,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 1591,13 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1591,13 zł.
Zadania nr 27:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 27, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 3532,19 zł., natomiast najniższa cena oferty to 9333,59 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 9333,59 zł.
Zadania nr 28:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 28, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 344,40 zł., natomiast najniższa cena oferty to 1082,40 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Rataja 30, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1082,40 zł.
Zadania nr 30:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 30, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 32:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 32, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 41:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 41, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 1506,75 zł., natomiast najniższa cena oferty to 2548,80 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena
brutto – 2548,80 zł.
Zadania nr 44:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 44, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 45:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 45, z uwagi na brak ofert.
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Zadania nr 50:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 50, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 2829,00 zł., natomiast najniższa cena oferty to 4231,20 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. LGC STANDARDS Sp. z o.o., Dziekanów Leśny, ul. M. Konopnickiej 1, 05-092 Łomianki.
Cena brutto – 4231,20 zł.
Zadania nr 58:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 58, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 59:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 59, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 60:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 60, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 61:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 61, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 63:
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia
postepowanie w zakresie zadania 63, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena przewidziana przez
zamawiającego to 6792,06 zł., natomiast najniższa cena oferty to 9114,30 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. ALCHEM Grupa Sp. z o.o., Oddział Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 25 B, 35-959 Rzeszów.
Cena brutto – 9114,30 zł.
Zadania nr 64:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 64, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 67:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 67, z uwagi na brak ofert.
Zadania nr 68:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 68, z uwagi na brak ofert.

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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