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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o
unieważnieniu postępowania w następujących zadaniach:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 7. Na zadanie nie złożono żadnych ofert niepodlegających odrzuceniu.
Dane wykonawcy, który złożył ofertę:
1. BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto – 421,20 zł, termin dostawy – 3 dni
robocze.
2. Idalia – I. Wolak Spółka Jawna, ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom. Cena brutto – 509,22 zł, termin
dostawy – 7 dni roboczych.
Informacja o ofertach odrzuconych:
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późń. zm.)
1. Zamawiający odrzuca ofertę firmy BioMaxima S.A.. Treści oferty tego Wykonawcy nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaoferowane pipety mają szersze końcówki
niż pipety wzorcowe.
2. Zamawiający odrzuca ofertę firmy Idalia I. Wolak sp. j. Treści oferty tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie przesłał, na
wezwanie Zamawiającego, próbek, które potwierdzałyby cechy pipet zaoferowanych w tym
zadaniu, co uniemożliwiło sprawdzenie równoważności zaoferowanych pipet.

Informacja o środkach ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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