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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – nr 8
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579),
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o wyborze
ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów
pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie
kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrany Wykonawca – firma
Bionovo – uchylił się o zawarcia umowy, w związku z tym na podst. art. 94 ust. 3 ustawy Pzp
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny.
Zadanie nr 35
Wybrano ofertę złożoną przez: Perlan Technologies Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785
Warszawa. Cena brutto – 1.845,00 zł, termin dostawy – 14 dni roboczych.
cena: 69,60 pkt
termin dostawy: 2,14 pkt
łącznie: 71,74 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
1. Argenta Sp. z o.o. Sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto – 2.029,50 zł, termin dostawy
– 10 dni roboczych.
cena: 63,27 pkt
termin dostawy: 3 pkt
łącznie: 66,27 pkt
2. Inter-Chem Poznań sp. z o.o., ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań. Cena brutto – 2.040,57 zł, termin
dostawy – 14 dni roboczych.
cena: 62,93 pkt
termin dostawy: 2,14 pkt
łącznie: 65,07 pkt
3. Megan s. c. Julian Bielanik, Jarosław Worsowicz, ul. Jaskółcza 16, 44-100 Gliwice. Cena brutto
– 2.196,98 zł, termin dostawy – 14 dni roboczych.
cena: 58,45 pkt
termin dostawy: 2,14 pkt
łącznie: 60,59 pkt
4. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1.426,80 zł, termin
dostawy – 3 dni robocze.
cena: 90 pkt
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termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 100 pkt
Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa może być zawarta po upływie 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.
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