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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ – nr 11
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 3.4
Wybrano ofertę złożoną przez: Labstore Polska sp. z o.o., ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa. Cena
brutto – 22.398,30 zł, termin dostawy – 3 dni robocze.
cena: 86,10 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 96,10 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
1. Anchem sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Międzyborska 23, 04-041 Warszawa. Cena brutto
– 21.426,60 zł, termin dostawy – 7 dni roboczych.
cena: 90 pkt
termin dostawy: 4,29 pkt
łącznie: 94,29 pkt
2. Bionovo Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 33.985,42 zł, termin
dostawy – 4 dni robocze.
cena: 56,74 pkt
termin dostawy: 7,5 pkt
łącznie: 64,24 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 7.5.3
Wybrano ofertę złożoną przez: BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto – 172,80
zł, termin dostawy – 7 dni roboczych.
cena: 90 pkt
termin dostawy: 10 pkt
łącznie: 100 pkt
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą liczbę punktów
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1. bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Cena brutto – 484,40 zł,
termin dostawy – 8 dni robocze.
cena: 32,11 pkt
termin dostawy: 8,75 pkt
łącznie: 40,86 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 7.8.3
Wybrano ofertę złożoną przez: bioMerieux Polska sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518
Warszawa. Cena brutto – 24.678,41 zł, termin dostawy – 8 dni roboczych.
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu
Dane pozostałych wykonawców, którzy złożyli oferty:
1. BioMaxima S.A., ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin. Cena brutto – 21.859,20 zł, termin dostawy – 7 dni
roboczych.
oferta odrzucona
Informacja ofertach odrzuconych.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z późn. zm.) Zamawiający odrzuca ofertę firmy BioMaxima S.A. Treść oferty tego Wykonawcy nie
odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w pozycji 2 zaoferował
odczynnik, z którego przygotowanie kompletnej pożywki (podstawa + dodatek) jest bardziej złożone,
niż przygotowanie kompletnej pożywki z odczynnika wzorcowego. Przygotowanie pożywki z
odczynnika zaoferowanego przez Biomaxima S.A. wymaga podgrzewania wody.
Termin zawarcia umowy: zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp umowa może być zawarta po
upływie terminu 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie nr 7.16.2
Wybrano ofertę złożoną przez: Idalia I. Wolak sp. j., ul. Zubrzyckiego 10, 26-610 Radom. Cena brutto
– 2.460,00 zł, termin dostawy – 10 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

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

Strona 2/2

