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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – nr 3
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
odczynników laboratoryjnych w 2018r.:
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zadanie nr 1.34
Wybrano ofertę złożoną przez: Pointe Scientific Polska Spółka z o.o., ul. Rumiana 76, 02-956
Warszawa. Cena brutto – 427,68 zł, termin dostawy – 10 dni roboczych.
cena: 90 pkt
termin dostawy: 4 pkt
łącznie: 94 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1.046,12 zł, termin
dostawy – 4 dni robocze.
cena: 36,80 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 46,80 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.
Zadanie nr 1.40
Wybrano ofertę złożoną przez: Promega GmbH, ul. Schildkrötstraße 15, 68-199 Mannheim (Niemcy).
Cena brutto – 29.080,49 zł, termin dostawy – 7 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 nr 2.2.11
Wybrano ofertę złożoną przez: Pointe Scientific Polska Spółka z o.o., ul. Rumiana 76, 02-956
Warszawa. Cena brutto – 1.166,40 zł, termin dostawy – 10 dni roboczych.
cena: 90 pkt
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termin dostawy: 4 pkt
łącznie: 94 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
1. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 1.354,97 zł, termin
dostawy – 4 dni robocze.
cena: 77,47 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 87,47 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.
Zadanie nr 5.10
Wybrano ofertę złożoną przez: Tusnovics Instruments sp. z o.o., ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków.
Cena brutto – 24.600,00 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 nr 5.17
Wybrano ofertę złożoną przez: Tusnovics Instruments sp. z o.o., ul. Bociana 4a/49a, 31-231 Kraków.
Cena brutto – 430,50 zł, termin dostawy – 7 dni roboczych.
cena: 90 pkt
termin dostawy: 5,71 pkt
łącznie: 95,71 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
1. Idalia I. Wolak sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-610 Radom. Cena brutto – 447,72 zł, termin dostawy
– 5 dni roboczych.
cena: 86,54 pkt
termin dostawy: 8 pkt
łącznie: 94,54 pkt
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 796,08 zł, termin
dostawy – 4 dni robocze.
cena: 48,67 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 58,67 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.
Zadanie nr 7.15.1
Wybrano ofertę złożoną przez: Beckman Coulter Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181b, 02-222
Warszawa. Cena brutto – 1.459,80 zł, termin dostawy – 7 dni roboczych.
cena: 90 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 100 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
1. Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Wólczyńska 65/22, 01-931 Warszawa. Cena brutto – 1.501,88 zł,
termin dostawy – 14 dni roboczych.
cena: 87,48 pkt
termin dostawy: 5 pkt
łącznie: 92,48 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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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
1579) Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników
laboratoryjnych w 2018 r. w następujących zadaniach:
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.2
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 1.16.a.
Cena z jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 136,90 zł brutto, natomiast cena z oferty to
627,30 zł brutto.
Dane wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 627,30 zł, termin
dostawy – 4 dni robocze.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 1.18
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 1.18.
Cena z jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 20.791,76 zł brutto, natomiast cena z oferty to
28.455,61 zł brutto.
Dane wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Labiol.pl Emilia Zysk-Puda, ul. Wólczyńska 65 m. 22, 01-931 Warszawa. Cena brutto oferty –
28.455,61 zł, termin dostawy – 20 dni roboczych.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 2.3.7
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 2.3.7
Cena z jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 20.642,09 zł brutto, natomiast cena z oferty to
37.788,98 zł brutto.
Dane wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Diag-Med Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto oferty – 37.788,98 zł,
termin dostawy – 10 dni roboczych.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.10.3
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 7.10.3.
Najniższa cena z ofert przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 11.080,73 zł brutto, natomiast najniższa cena z
oferty to 35.079,22 zł brutto.
Dane wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Diag-Med Grażyna Konecka, ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa. Cena brutto oferty – 35.079,22 zł,
termin dostawy – 10 dni roboczych.
2. Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto oferty – 37.383,51 zł, termin
dostawy – 4 dni robocze.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadania 7.12.5
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania 7.12.5
Cena z jedynej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Cena przewidziana przez zamawiającego to 41.417,79 zł brutto, natomiast cena z oferty to
91.098,72 zł brutto.
Dane wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. Merck sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa. Cena brutto oferty – 91.098,72 zł, termin
dostawy – 5 dni roboczych.
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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie zadań: 1.12, 1.15, 2.1.2.a,
2.1.3, 2.2.2, 2.2.8, 2.2.9.a, 2.3.3.a, 2.3.4.a, 2.3.6, 4.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5.a, 5.11, 5.16.a, 7.1.1,
7.12.3, 7.13.14, 7.13.15, 7.17.5, 7.19.2, 7.19.3
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. części. Na zadania nie złożono żadnych ofert.

Informacja o środkach ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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