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Zawiadomienie o sprostowaniu informacji o wyborze oferty w zakresie zadania nr 7.12.10
oraz 7.12.9 (str. 14 informacji nr 1 o wyborze oferty najkorzystniejszej)

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje o wystąpieniu omyłki w informacji z dnia 01.02.2018r. o wyborze oferty w zakresie
zadania nr 7.12.10 oraz 7.12.9 (str. 14 informacji nr 1 o wyborze oferty najkorzystniejszej).

Zadanie 7.12.10
Zamawiający podał nieprawidłową cenę w ofercie firmy Argenta
– sp. k. W zawiązku z powyższym Zmawiający zmienia treść informacji na:

sp.

z

o.o.

Zadanie nr 7.12.10
Wybrano ofertę złożoną przez: Argenta sp. z o.o. sp. k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań. Cena brutto
– 23.997,60 zł, termin dostawy – 20 dni roboczych.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a umowa może być zawarta przed upływem
terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zadanie 7.12.9 ze str. 14 informacji nr 1 o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający podał nieprawidłowe oznaczenie zadania. Informacja o wyborze ofert w zakresie
zadania nr 7.12.9 znajduje się na stronie 12 informacji. Na stronie 14 informacji w miejsce
oznaczenia „zadanie 7.12.9” powinno być oznaczenie „zadanie 7.19.1”. W zawiązku
z powyższym Zmawiający zmienia treść informacji na:
Zadanie nr 7.19.1
Wybrano ofertę złożoną przez: „Graso” Zenon Sobiecki, 83-200 Starogard Gdański – Krąg 4A. Cena
brutto – 1.863 zł, termin dostawy – 10 dni roboczych.
cena: 90 pkt
termin dostawy: 4 pkt
łącznie: 94 pkt
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
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Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 2.098,73 zł, termin
dostawy – 4 dni robocze.
cena: 79,89 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 89,89 pkt
2. Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Wólczyńska 65/22, 01-931 Warszawa. Cena brutto – 2.154,82 zł,
termin dostawy – 14 dni roboczych.
cena: 77,81 pkt
termin dostawy: 2,86 pkt
łącznie: 80,67 pkt
Brak ofert odrzuconych.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 umowa może być zawarta po upływie terminu
10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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