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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 7 w postępowaniu na jednorazową dostawę materiałów pomocniczych,
odczynników laboratoryjnych, odczynników do biologii molekularnej oraz szkła laboratoryjnego,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę
złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zadanie nr 10
Wygrała oferta nr 19 Wykonawcy – Life Technologies Polska Sp. z o.o, który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i
porównaniem złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

19

oraz

Life Technologies Polska
Sp. z o.o.,
ul. Bonifraterska 17,
00-203 Warszawa

adres Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena-80
Termin dostawy- 8
Termin płatności -10

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

98

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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13

BIONOVO,
ul. Nowodworska 7,
59-220 Legnica

Cena- 73,29
Termin dostawy-10
Termin płatności – 10

2

EURx Sp. z o.o.,
ul. Przyrodników 3,
Gdańsk

OFERTA ODRZUCONA

92,29

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa nie może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Informacja o ofertach odrzuconych na zadanie nr 10
Na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę złożona przez wykonawcęEurx Sp. z o.o siedzibą w Gdańsku. Produkt zaoferowany przez wykonawcę nie jest równoważny w
stosunku do wymaganego w specyfikacji. Po przetestowaniu otrzymanej próbki , stwierdzono, że
oferowany produkt nie daje oczekiwanych wyników. Wielkość otrzymanych produktów dla wirusa IPN,
nie spełnia wymagań. Produkt powinien mieć wielkość 224 bp, pojawiły się 2 prążki. Pojawienie się
niespecyficznych produktów wymaga optymalizacji reakcji, co jest niemożliwe z uwagi na brak soli Mg
w zestawie .
Z uwagi na powyższe oferta ta podlega odrzuceniu.
Informacja o środkach ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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