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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 2017 r., poz. 1579), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 6
w postępowaniu na sukcesywną dostawę zestawów diagnostycznych w roku 2018 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 8.23
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie
w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie wyraził
zgody na zwiększenie jej do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena przewidziana przez Zamawiającego to
8.826,48 zł, natomiast cena oferty to 40.590,00 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Labiol.pl Emilia Zysk-Puda ul. Elbląska 10/77 01-737 Warszawa. Cena brutto – 40.590,00 zł

Zadanie 8.68
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia
postępowanie
w zakresie ww. zadania, ponieważ oferta z najniższą ceną, spośród ofert ważnych, nieodrzuconych przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie wyraził
zgody na zwiększenie jej do wartości najkorzystniejszej oferty. Cena przewidziana przez Zamawiającego to
66.420,00 zł, natomiast cena oferty to 109.693,44 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Labiol.pl Emilia Zysk-Puda ul. Elbląska 10/77 01-737 Warszawa. Cena brutto – 109.693,44 zł
2.

BIOMEDICA Poland Sp. z o.o. ul. Raszyńska 13 05-500 Piaseczno. Cena brutto – 221.400,00 zł

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Zadanie 8.46
Wygrała oferta 2, Wykonawcy BIOMEDICA Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, 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

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
BIOMEDICA Poland Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Poland

2

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

16 579,17

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.
Zadanie 8.47
Wygrała oferta 16, Wykonawcy LABIOL.PL Emila Zysk-Puda, ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa, 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

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
LABIOL.PL Emila Zysk-Puda
ul. Elbląska 10/77
01-737 Warszawa

16

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

8 879,79

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.
Zadanie 8.63
Wygrała oferta 2, Wykonawcy BIOMEDICA Poland Sp. z o.o., ul. Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno, 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

BIOMEDICA Poland Sp. z o.o.
ul. Raszyńska 13
05-500 Poland

2

1
6

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy

Cena oferty
brutto
w PLN

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

10

11 502,96

LABIOL.PL Emila Zysk-Puda
ul. Elbląska 10/77
01-737 Warszawa

Łączna
punktacja

100

OFERTA ODRZUCONA

Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca
ofertę złożoną przez Wykonawcę –– LABIOL.PL Emila Zysk-Puda., z powodu niezgodności ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia. Ww. nie dołączył do oferty wypełnionego Formularz oferty oraz formularza
cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do specyfikacji, obowiązek ten wynika z pkt. 7.1 ppkt. b SIWZ.
Zamawiający nie może ocenić oferty, dlatego też ją odrzuca.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej ofert.
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Informacja o środkach ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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