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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. z 2017 r. poz. 1579), informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych nr 6 w postępowaniu na
dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego –
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, 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 7
Wygrała oferta nr 18, Wykonawcy – AQUA LAB A. Sierzputowski i Wspólnicy Sp. j., który spełnił
wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada 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

18

22

30

26

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
AQUA LAB A. Sierzputowski i
Wspólnicy Sp. j.
ul. Zabłocka 10
03-194 Warszawa
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica
Argenta Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
IDALIA Ireneusz Wolak sp. j.
Ul. Marii Fołtyn 10
26-615 Radom

Cena oferty
brutto
w PLN
1469,85

1698,90

1823,29

1223,85

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

2,85

Cena

77,86

Termin dostawy

10

Cena

72,55

Termin dostawy

2,66

Łączna
punktacja

92,85

87,86

75,21

OFERTA ODRZUCONA

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. – w zakresie części 7 – z powodu niezgodności
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Ww. Wykonawca zaoferował zamienniki wymaganych
odczynników (poz. 2 i 3), jednakże odmówił dostarczenia próbek produktu, z uwagi na brak ich dostępności.
Zamawiający w specyfikacji zastrzegł sobie prawo do wezwania Wykonawcy do dostarczenia w określonym
terminie próbek produktu, w celu sprawdzenia równoważności zamienników. Wykonawca świadomy był zatem
ryzyka takiej decyzji Zamawiającego, w przypadku zaoferowania produktów równoważnych. W przypadku tego
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zadania, Zamawiający nie może zaakceptować nieprzetestowanych wcześniej odczynników, dlatego też odrzuca
ofertę.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zadanie 39
Wygrała oferta nr 26, Wykonawcy – IDALIA Ireneusz Wolak sp. j., który spełnił wszystkie warunki
udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Pozostali Wykonawcy także spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu, a złożone przez nich oferty spełniają wymagania określone w specyfikacji.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty
26

8

17

22

Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
IDALIA Ireneusz Wolak sp. j.
Ul. Marii Fołtyn 10
26-615 Radom
SIGMA-ALDRICH Sp. z o.o.
ul. Szelągowska 30
61-626 Poznań
Alchem Grupa Sp. z o.o.
Ul. Boya Żeleńskiego 25 B
35-959 Rzeszów
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica

Cena oferty
brutto
w PLN
2319,78

2923,73

3495,75

3760,68

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Cena

90

Termin dostawy

3

Cena

71,40

Termin dostawy

6

Cena

59,72

Termin dostawy

10

Cena

55,51

Termin dostawy

7,5

Łączna
punktacja
93

76,40

69,72

63,01

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień
publicznych, umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 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.
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