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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMINSKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARII

W OLSZTYNIE

／dopTjblicznduiαdomoScV

INFORMACJAOWYBORZEOFERTYNAJKORZYSTNIEJSZEJ

OWa－rtOSciszacunkowqlmlqSZeJniZkwotaokreSlonawa－と・2ust・lpktlustawy

ZdniallwrzeSnia2019r・Prawozamdwiehpublicmych

Dotyc2；y：POStePOWaniaoudzielenleZamdwieniapublicznegopn・Dostawaobuwiai。dziezyroboczeJ，

Srodk6ⅦOChronyindywidualneJ，Znakspra＿Wy：WIW－A－AGz．2600．2．97．2021．JO．KW

Na podstawie rozdzia揖∴XIIIust・6zapytania－Ofertowego zamawiaja＿Cy W（＊wddzki

InspektoratWeterynariiw0lsztynieinfomujeowyborzeofertynajkor2yStni匂szej：

zadanie nrl●●． Lp． �・●　●I● Nroferb′ �e⊥aDorat〇三辺ne 　Nazwawykonawcy �WartoSe ZamOWlenla �WartoSe ZamOWlenla bmttov、rZl 

Najkorzystniejszaoferta 

1． �2514zdnia �JULEX＆SPOモノKAJAWNAE．M．M． �4803，862ま �喜一9画王 
Pichur ��Om車ka 

5908，7521 

Poz°StaIeoferty 

2． �2586zdnia � �5669，002王 �6972，8721 

Obuwielab

Uzasadnieniewybom：

WbranaofertaWykonawcy：JULEX＆SPOE，KAJAWNAE．M．M．PichurMazahcowice

jestofertanajkor？S血ejszazgodniezkryteriumocenyofert，SPeI竺平mOgiformalne，

PrZedmiotzaT6wleniaodpowiadatreScizapytanlaOfertowegolmiescISleWkwociena
s丘nansowanle Zamdwienia．

zadanie nr2－Odzie乞robocza

Lp． �Nroferty �Nazwawykonawcy �WartoSe ZamOWlenla nettowzI �WartoSe ZamOWlenla bmttowz士 

Najkorzystniejszaorerta 

1． �2536zdnia �W〔ridakSp．20．0． �8278，802土 �10182，922主 

Uzasadnieniewyboru：

Wybrana oferta Wykonawcy：WQjdak Sp・z　〇・〇・Kielce jest oferta，jedyna

inajkorzjrStniejszazgodniezkryteriumocenyofert，SPehiawy竺車重rmalne，PrZedmiot

Zam6wienia odpowiada treSci zapyta－nia ofertowegoi meSCi sle W kwocie　竺

S丘nansowaniezamdwienia．

Zadanienr3－Rekawicejednoraz°WeZnitrylu

tVojew6dzkiInspektor祉Weterynariiul・SzarychSzeregdw710－0720lsztyn

tel∴89524ユ450，fax：895241477，WiwoIszpm＠oIsL巾，nWivし，・gOV・PIJW．OIsztyn．wIWgOVPI



Lp． �Nroferty �Nazwawykonawcy �WaHoSe ZamOWlenla＿ nettowz土 �Wart055 bruttowzI 

Ⅳa”kor　stnie‘szaoferta J l． �zyJ 2607zdnia �KDMedicalSp．Z0．0． ul．Legiondw192B 43－502Czechowice－Dziedzice �10260，002土 �11080，8021 

l　frt 

2． �2625zdnia �AXKOMSp．Z〇・〇・ ulZa＿bia2 �10328，40zl �11154，67zl 

65－158Zielona＿G6ra＿ 

3． �2546zdnia �ABOOKSp．20．0． ul．Brzostowska22 �10620，00zt �11469，60zt 
23．06．202lr． � 

4． �2622zdnia �KluskaSp．zo．oi ul．Ksiedza＿Witolda49／15 50－202Wroc土aw �11484，002土 �12402，72Z土 

5． �2623zdnia �Ka－tarZynaSzatkowska ul．TadeuszaKoSciuszki15 �12360，00zl �13348，80zI 

42－400Zawiercie 

6． �2613zdnia �MEDASEPTS．A． ulFortec2ma19 �12600，00Z王 �13608，00zI 

61－362Poznah 

7． �2599zdnia �PRZEDSIBBIORSTWO WIELOBRANZOWE，INTERGOS” Sp．Z〇・〇・ ul．Legion6W55 43－300Bielsko－Bia王a �12672，002土 �13685，76zI 

8． �2620zdnia �PERISPawe土Dahkowski ul．Lipowa24 55－040Sleza �12906，00Z王 �13938，48zt 

9． �2629zdnia �EMPOLANDSp．zo．0． Al．Pi士sudskiego63 05－070Suleidwek �14040，00Z王 �15163，20zt 

10． �2563zdnia �DIL－MEDArbrku王yMedyczne ulZmudzka26 �14400，002士 �15552，002王 

85－028Bydgoszcz 

11． �2587zdnia �J．Choda＿Cki，A．Misztal”Medica” Spd王kaJawna �14976，00zI �16174，08Z士 
ul．Przemyslowa4A 59－300Lublin 

Uzasadnieniewyb°ru：

WybranaofertaWykonawcy：KDMedicalSp・z〇・〇・Czechowice－DziedziceJeStOferta＝

n＊orrStm匂szazgodniezkryteriumocenyofert・SPehliaW誓gifomalne，PrZedmiot

zambwlenia．Odpowiada treSci zapytanla Ofertowegoi mleSCi sie w kwocie na

s五nansowanleZam6wienia．

Zada Lp． �nienr6－Masec Nrofer可 �Zkijednorazowe 　Nazwawykonawcy �WartoSe ZamOWlenla nettoWZI �WartoSe bruttowz主 

Najkorzystniejszaoferta 

1． �2607zdnia �KDMedicalSp．Z0．0． ul．Legiondw192B 43－502Czechowice－Dziedzice �418，00zI �451，44zl 

Pozostaleoferty 

2． �2623zdnia �Ka＿tarZynaSzatkowska �380，00zI �467，402土 
ul．Ta＿deuszaKoSciuszki15 

」



3． �2625zdnia �AFESPOLKAZOGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOScIA �456，0021 �492，4821 
ul・Domaniewska17／19／133 

4． �2625zdnia �AXKOMSp．20．0． lZb”2 �494，002王 �533，52Z王 u．　a　la 

5． �2627zdnia �ScainaSp6才kazograniczona Odpowiedzia＿lnoSci牟 �532，00Z王 �574，562土 

6． �2620zdnia＿ � �684，00zI �738，722土 ul．Lipowa＿24 55－040Sleza 

7． �2629zdnia �EMPOLANDSp．20．0． �684，00zt �738，72Z王 Al．P誼sudskiego63 05－070Sulejewek 

8． �2587zdnia �J．Choda－Cki，A．Miszta＿l”Medica” SpC）tkaJawna �760，002土 �820，80zt 
ul．Przemyslowa4A 

9． �2534zdnia �TIOROSp．20．0． �760，002王 �820，8021 

42－600TamowskieGbrv 

10． �2489zdnia �MODUSPrzedsiebiorstwo �1064，00zI �1149，12zt 
ul．Kar01aSzajnochyll 85－738Bvdgoszcz 

11． �2596zdnia �BROTHERS WhdyslawBochniarz �1140，00zI �1231，20zl 

12． �2563zdnia �bIL－MEDArtykuZyMedyczne ulZmudzka26 �2432，00Z王 �2626，562王 

85－028Bvdgoszcz 

Uzasadnieniewyboru：

WybranaofertaWykonawcy：KDMedicalSp・z〇・〇・Czechowice－Dziedzicejestoferta

najkor？Stniqszazgodniezkryteriumocenyofert，SPetniawymogifomaJne，PrZedmiot

zamdwlenia odpowiada treSci zapytania ofertowegol mleSci sie w kwocie na－

S丘nansowaniezamewienia．

MRM面sKO＿MAZURSKI‾一一三三一一

Rozdzielnik

EgZ，Nrl－Skan naBIP（、erSiaelek廿Onicznal

Wykonala．KatarサnaWqjcleChowska

Dnla：30．06．2021r

KiEROWNIK ZESPOLU
deADMl繊維NYC’
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