
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
w OLSZTYNIE

10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 Olsztyn, dnia 22.06.2017 r.
Tet 089 524 14 62 fax 089 52414 77 
NIP 739-020-71-54 000092663

znak sprawy: W IW-A-AGZ.272.1.03.2017

/wszyscy wykonawcy 
składający oferty w postępowaniu/

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę pożywek podstawowych, podłoży złożonych i dodatków, podłoży 
gotowych i Leptospira oraz pożywek do kontroli czystości środowiska 
(znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.2017).

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający, Warmińsko -  Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, 
na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że następujące oferty zostały wybrane 
jako najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym.

Zadanie nr 1 -  Podłoża podstawowe i ekstrakty mikrobiologiczne

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

częściowej

Termin
przydatności

(m-cy)

Waga w kryterium (pkt.)
Łączna

ilość
punktów

Cena
brutto
-60%

Termin 
realizacji 

- 30%

Termin
przydatności

-10%
Oferta najkorzystniejsza
„BioMaxima” S.A. 
ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin

3 230,28 4 dni 42 60 30 10 100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Wykonawcy „BioMaxima” S.A. Lublin jako najkorzystniejsza i jedyna spełnia 
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia i uzyskała w/w ilość punktów stosując kryteria 
określone w SIWZ.

Zadanie nr 2 -  Podłoża złożone i dodatki do podłoży

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

częściowej

Termin
przydatności

(m-cy)

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów

Cena
brutto
-60%

Termin 
realizacji 

- 30%

Termin
przydatności

”-10%
Oferta najkorzystniejsza
„B ioM axim a” S.A. 
ul. Vetterów  5 
20-277 Lublin

102 665,88 4 dni

42 (podłoża 
suche),

24 (dodatki 
do podłoży)

60 30 10 100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Wykonawcy „BioMaxima” S.A. Lublin jako najkorzystniejsza i jedyna spełnia 
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia i uzyskała w/w ilość punktów stosując kryteria 
określone w SIWZ.
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znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.T..03.2017

Zadanie nr 3 -  Podłoża gotowe na płytkach

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

częściowej

Termin
przydatności

(tygodni)

Waga w kryterium (pkt.)
Łączna

ilość
punktów

Cena
brutto
-60%

Termin 
realizacji 

- 30%

Termin
przydatności

~-10%
Oferta najkorzystniejsza
„BioMaxima” S.A. 
ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin

259,20 4 dni 19 60 30 10 100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Wykonawcy „BioMaxima” S.A. Lublin jako najkorzystniejsza i jedyna spełnia 
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia i uzyskała w/w ilość punktów stosując kryteria 
określone w SIWZ.

Zadanie nr 5 -  Pożywki do kontroli czystości środowiska

Nazwa i adres 
Wykonawcy

Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

częściowej

Termin
przydatności

(m-cy)

Waga w kryterium (pkt.)
Łączna
ilość

punktów^

Cena
brutto
-60%

Termin 
realizacji 

- 30%

Termin
przydatności

-10%
Oferta najkorzystniejsza
„BioMaxima” S.A. 
ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin

8 294,40 4 dni 9 60 30 10 100

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana oferta Wykonawcy „ B io M a x im a ” S.A. Lublin jako najkorzystniejsza i jedyna spełnia 
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia i uzyskała w/w ilość punktów stosując kryteria 
określone w SIWZ.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7), w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1) i ust. 3 
pkt 2) ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164z późn. zm.j, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dostawę pożywek podstawowych, podłoży 
złożonych i dodatków, podłoży gotowych i Leptospira oraz pożywek do kontroli czystości 
środowiska (znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.03.2017)., na następujące zadania:
Zadanie nr 4 -  Podłoże Leptospira Medium
ze względu na fakt, iż „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:
W przedmiotowym postępowaniu w zadaniu nr 4 w wyznaczonym terminie składania ofert, 
tj. do dnia 19.06.2017r. godz. 9:00 nie wpłynęły żadne oferty.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp.

ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
wojewódzkiegolHk a r za  w eterynarii

w (fflpztynie 

Dorota ̂ Daniluk

Sporządziła: K. Skowrońska
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