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ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. t. j. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 2
w postępowaniu na dostawę specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na części, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających
odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część 4
Wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy – Bio-Rad Polska Sp. z o. o. – który spełnił wszystkie warunki udziału
w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Była to jedyna oferta złożona w postępowaniu. Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą
streszczenie oceny ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

Firma (nazwa) oraz
adres Wykonawcy
Bio-Rad Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

1

Kryteria oceny ofert
Cena oferty
Okres gwarancji
właściwość funkcjonalna zaoferowanego
urządzenia, polegająca na kompatybilności
zasilacza z posiadanymi przez
Zamawiającego urządzeniami Wide MiniSub® Cell GT Horizontal Electrophoresis
System

Przyznana
punktacja
70
20

Łączna
punktacja

100
10

Brak wykluczonych Wykonawców.
Brak ofert odrzuconych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta przed upływem terminu 5 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.

al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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