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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 2018 r., poz. 1986), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 1
w postępowaniu na sukcesywną dostawę zestawów diagnostycznych w roku 2019 do Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Oddziału PIWet-PIB – Zakładu
Pryszczycy w Zduńskiej Woli, 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 8.58
Wygrała oferta 2, Wykonawcy – Q4Lab 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
oferty
2

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Q4Lab Sp. z o.o.
ul. Kątna 17
00-703 Warszawa

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

109 470,00

Łączna
punktacja
100

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 10 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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