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INFORMACJA O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH

Na podstawie art. 92 ust. 1 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
informuje o wyborze ofert najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
dostawę odczynników laboratoryjnych :
Zadanie nr 4
Wybrano ofertę złoŜoną przez wykonawcę : Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź.
Cena brutto wybranej oferty – 3.777,12 zł .
Uzasadnienie wyboru oferty : najniŜsza cena .
Dane wykonawców , którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 4 :
- Witko sp. z o.o , al. Piłsudskiego 143 , 92-332 Łódź . Cena brutto wybranej oferty – 3.777,12 zł .
Brak ofert odrzuconych .

Zadanie nr 16
Wybrano ofertę złoŜoną przez wykonawcę : Syngen Biotech Sp. z o.o , ul. Kmicica 33a, Wrocław . Cena
brutto wybranej oferty – 4024,56 zł .
Uzasadnienie wyboru oferty : najniŜsza cena .
Dane wykonawców , którzy złoŜyli ofertę na zadanie nr 16 :
- Syngen Biotech Sp. z o.o , ul. Kmicica 33a, Wrocław . Cena brutto oferty – 4024,56 zł .
Brak ofert odrzuconych .

INFORMACJA o odrzuceniu oferty na zadanie 7
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucona oferta złoŜona
przez Symbios Sp. z o.o . na zadanie 7 . Treść złoŜonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia . Zaoferowane odczynniki to związki chemiczne nierównowaŜne w
stosunku do wyspecyfikowanych . RóŜne są masy cząsteczkowe : 1 008 kDA wobec 791,99 kDa.
RóŜne są współczynniki maksimum absorbancji /emisji : 649/670 nm i 646/674 nm .
Wobec powyŜszego złoŜona oferta podlega odrzuceniu .
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INFORMACJA o uniewaŜnieniu postępowania dla zadania 7

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający uniewaŜnia
postępowanie ze względu na fakt , iŜ nie złoŜono Ŝadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcy przysługują środki odwoławcze w postaci protestu, uregulowane w dziale VI
ustawy Prawo zamówień publicznych

