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ZAWIADOMIENIE
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o unieważnieniu nr 2 postępowania na dostawę
materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach – prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,
w zakresie:
Zadania nr 51:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie ww. zadania, ponieważ cena jedynej oferty ważnej i nieodrzuconej 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 21.852,43 zł,
natomiast cena oferty to 27.099,45 zł.
Dane wykonawców, którzy złożyli ofertę:
1. Sigma-Aldrich Sp. z o.o. ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań. Cena brutto – 27.099,45 zł
2. Bionovo A. Ludwig, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica. Cena brutto – 28.507,70 zł
3. IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom. Cena brutto – 13.653,00 zł
Informacja o ofertach odrzuconych:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca ofertę
złożoną przez Wykonawcę – IDALIA Ireneusz Wolak sp. j.– z powodu niezgodności ze specyfikacją istotnych
warunków zamówienia. Wykonawca błędnie wycenił pojemności produktu FastStart Universal Probe Master (nr
katalogowy: 04913957001). Zamawiający wymagał produktu o pojemności op. 1250x20ul, natomiast Wykonawca
wycenił produkt o pojemności op. 250x20ul.
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