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ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579),
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o
unieważnieniu postępowania nr 2 w zakresie zadania nr 30, 43, 59 w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę materiałów pomocniczych i odczynników laboratoryjnych:
Zadanie nr 30:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie w zakresie ww. zadania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty
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 861,00 zł, natomiast cena oferty to 4 246,46 zł.
Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

Nr
Firma (nazwa)
oferty Wykonawcy

18
27

oraz

POLGEN Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Puszkina 80
92-516 Łódź
BIONOVO Aneta Ludwig
ul. Nowodworska 7
59-220 Legnica

Cena
adres oferty
brutto
w PLN
4246,46
10262,83

Kryteria
oceny ofert

Przyznana Łączna
punktacja punktacja

Cena
Termin
dostawy
Cena
Termin dostawy

90
10
37,24
5

100
42,24

Zdanie nr 43

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert.
Zadanie 59
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz Wykonawców ze streszczeniem oceny i porównaniem
złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.
Nr
oferty

16

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

Cena oferty
brutto
w PLN

246,00

Kryteria oceny
ofert

Przyznana
punktacja

Łączna
punktacja

OFERTA ODRZUCONA

Brak wykluczonych Wykonawców.
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. dołączył w zakresie zadania nr 59 niepoprawny Formularz ofert,
stanowiący załączniki nr 2 do specyfikacji. Złożony formularz nie uwzględniają modyfikacji dokonanych przez
Zamawiającego dn. 27.06.2018 r. polegających na usunięciu jednej z pozycji z zadania. Zamawiający nie może
ocenić oferty w zakresie zad. nr 59, dlatego też je odrzuca.

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie ww. zadania, z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.
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