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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMINSKO－MAZURSKI

WOJEWODZKI LEKARZWETERYNARII

W OLSZTYNIE

／doplLbtjczndLuねdomoSc〝

INFORMACJA O WBORzE OFERTY

Dotyczy：POStePOWaniaoudzielenieZam6Wieniapublicznegoprowadzonegowtrybiepodsta－WOWymbez

negoqaglPn∴uShgiwzakresieprzeglad6wokresowychiwzorcowaniasprzetulaboratoryJnego〕

Znaksprawy：WⅣ－A－AGZ．272・105・2021・LC

DziaZaja．cnapodstawieart・253ust工pktlwzw・Zart・253ust・2usta：WyZllwrzeSnia2019

r・－PraYOZam6wiehpublicznych（Dz・U・Z2019p9Z・2019）－daldustawaPzp，Zamawi勾acy

infomlUe，Zedokona wyboruofertynajkorZyStniqszej：

CzeSenr3－Przegladokresowymikroskop6wlaboratoryjnych

NumeroferbT �WykonaWCa �Cenaoferty bmtto wzt �Temin realizaql usmgi wdniach �Liczba－Punktew u2ySkanychw 帥erium： ��Laczna Punktaq峰 

bmtt0－ lVaga60％ �K2＿Tcrmln ned辺境i ustugl－ Waga40％ 

0允轟anajk°rzyStniejsza 

Nr2035Z �W（万ciechowscySpiJawna ul．Arkuszowa60， �4649，40 �5 �60 �40 �100 

Nr2036Z �OPTA－TECHsp．20．0． Al．KEN36lok．U211， �4915，08 �5 �56，77 �40“ �96，77 

Nr2024Z �IDALIALudwlkowsgrSp．J・ ul．MariiFo王tynlO， �16775，69 �10 � 

Uzasadnieniewybomoferty：

Wybrana＿OfertaWykonawcy‥PRECOPTICC〇・W句ciechowscySp・JaWmaul・Arkuszowa60，

01－934Warszawauzyskatamaksymalnaねcznaliczbepunkt6www／wkryteIiachocenyofert・

Wykonawcaspehia－Warunkiudzia土uwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkrytehumKl”Cena（60％）”uzyskaI60pkt・ZamawiaJaCyPrZyZnaIWykonawcy

punkbT

Wojew6dzkiInspektoratWeterynariiul・Szarych Szeregdw7

10－07201sztyn

tel∴　895241450，895241477，WiwoIsztvnの01sztvn．wiw．gov．pl，www．01sztyn．wiwgov・Pl



WkryteriumK2”TermmrealizaCjiushlgi（40％）’’napodstawieinfomaCjiwskazanychprzez

Wykonawcewformularzuoferty・Pr2yOCeniekryteriumK2wformularzuofertywskaza王5dni

kalendarzowych na realizaqe usmgi，liczony od momentu otr2ymania zgbszenia od

ZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPr郷rZnaIWykona＿WqT40pkt．

CzeSenr4－Przegladokresowymyjnidezynfekatora

Numeroferty �Wykonawca �Cenaoferty bmtto wzI �Termin realizaql usIugi Wdniach �Liczba＿Punkt6W ��L∈tCZna Punkta匂a 

bnltto－ �K2・Temin Waga40％ 

OfeHan勾korzystni句Sza 

Nr20302 �Wytwdrczo－Usrugowa Sp．20．0． ul．Nied云wiedzia60， 15－531BiabTStOk �1785，96 �5 �60 �40 �100 

Nr20232 �AnimalabSp．20．0． ul．Dabrowsldeg0343， �2764，57 �5 � 

Nr20492 �ul．Mala610k．208， �3567，00 �5 �30，04 �40 �60，04 

Uzasadnieniewyb°ruOrt導ty：

WbranaofertaWykonawcy：MedilabFlma－Wytw6rczo－UshgowaSp．20．0．ul．NiedZwiedzia

60，15－531BiとHystoku2ySkaZamaksymalna土acznaHczbepunkt6www／wkryteriachoceny

Ofert．Wkonawcaspehiawarunkiudzia王uwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WkonawcawkryteriumKl”Cena（60％）”uZySka士60pkt・Zamawiajacypr2yZnaIWykonawcy

PunktyWkryteriumK2”Terminrealizacjidostawy（40％）”napodstawieinfomaciiwskazanych

przezWykonawcewformularzuoferty・PrzyoceniekrytenumK2wformularzuofertywskaza圭

5dnlkalendarzowych narealizaqe ushgi，liczony od momentu otrzymanla2Igkszena od

ZamawlajaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZna王Wykonawcy40pkt．

CzeSenr5－PrzegladokresowypZuczekmikropIytek

Numeroferb7 �Wykonawca－ �Cenaoferty bmtto �Termin reaHza（ji �Liczbapunktbw ��Laczna 

bmlt0－ Wraga60％ �K2－ wz王 �ushlgl wdniach ��Waga40％ �punktaqia 

○重もrtanajkorzystni句SZa 

Nr20202． �BIOKOM Sp6土kazo．0．Sp．k． ul．Wspblna3， �3321，00 �5 �60 �40 �100 

Uzasadnieniewyboruoferty：

WybranaofertaWykonawcy：BIOKOM Spd牝azo．0．Sp．k．ul．Wspdlna3，05－090Jankijest

Oferta．jedynaiuzyskakmaksymalnaねcznaliczbepunktGwww／Whytehach ocenyofert．

Wykonawcaspe圭niawarunkiudziaIuwpostepowaniu，a＿OfertaodpowladatreSciSWZ．

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）”uZySkaI60pkt．Zamawiaja＿CyPrZyZnaIWykonawcy

PunkbTWkyteriumK2”TeminreaHzaqIidosta：Wy（40％）’’napodstawieinfomaciiwskazanych



przezwykonawcewformularzuoferty・PrZyOCeniekJ・ytehumK2wformularzuofertywskazaI

5dnikalendarzoⅥyChnareaHzaqe usmgi，liczony odmomentu otrzymanlaZgbszenia od

ZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyma壬Wkonawcy40pkt・

CzeSenr7－Przeglad。kresowyanalizator6wETI－MAX

NumeroferqT �Wykonawca �Cena OferbT brutto �Temin reahzaqii dosta＿Wy �　Liczbapunktdw uzvskanvchwkrvterium： ��Laczna＿ punktacia 

K2－ 

、＼－i �CZeSCiowq �brutto一 弘raga60％・ � � 

Ofertanajkorzystniejsza 

Nr20372 �Sp．Z〇・〇・ ul．Raszyhska13， �16171，92 �7 �60 �40 �100 

Uzasadnieniewyboruoferty；

WybranaofertaWykonawcy‥Biomedicaゼ01andSp・Z〇・〇・uLRaszyhska13，05－500PlaSeCZnO

jeStOfertajedynaiu2ySkaユamaksymaユn…巨acznaliczbepunkt6www／wkryteria－Chocenyofert・

WykonawcaspehiawamnkiudziaIuwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）’’uzyskaI60pkt・ZamawiajacyprzyznaIWykonawcy

punkbTWkryteriumK2。Teminrealizacjidosta－Wy（40％）’’napodstawieinforma車wskazanych

przezwykonawcewfomularzuoferty・Przyocenie助eriumK2wformularzuofertywskaza王

7dnikaユendarzoⅥyChnareaHzaqe ushgi，liczony odmomentu otrzymaniazgbszenia od

Zama：ⅥaJaCegO，ZaCOZamawlaJatCyPrZyma士Wykonawcy40pkt・

CzeSenr8－PrzegladokresowycieplarekCO2

Numeroferty �Wkonawca �Cenaoferty brutto wzI �Termin realizaql ushJ缶 wdnia．ch �　Liczbapunktew uzvskanvchwkIVtehum： ��Laczna punktada 

brutto一 高′aga60％ �K2＿Temin Waga40％ 

OfeHanajkorzystni匂SZa 

Nr1980Z �MietkleWiczSp．j． ul．St．Wyspia丘skiego19， �2066，40 �5 �60 �40 �100 

Nr2023Z �AnimalabSp．zo．0． ul．Dabrowskiego343， �2822，13 �5 �43，93 �40 �83，93 

Uzasadnieniewyboruoferty：

WybranaofertaWykonawcy：DSPA・BartnickiL・MietldewiczSp・j・uLSt・Wyspla正skiego19・

83－000PruszczGdahskiu2ySkaねmaksymalnaねcznaliczbepunkt6www／wkrytenachoceny

ofert・Wykonawca－SPehiawarunkiudzialuwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）’’uzyska160pkt・Zama－WiajacyprzyznaIWykonawcy

punktywkryteriumK2”Teminrealizacjidostawy（40％）”napodstawieinfomaqiwskazanych

przezwykonawcewfomularzuoferty・PrzyoceniekrytehumK2wformularzuofertywskazaI

5dnikalendarzowychnarealizaqeushigi，liczony od momentu otrzymaniazgIoszeniaod

ZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlajaCyPrZyZnalWykonawcy40pkt・



Cze鐙nr9－Przegladokresowycieplarek

Numero走Hy �Wykonawca �Cena－Oferか brutto �Termin realizaql �Liczbapunktdv，′ K2－Tcmin �Laczna＿ 

wzI �usIugl wdniach �bmtto－ Waga60％ �� �Punktaqa 

Ofertanajkorzystniejsza 

Nr2013Z �ELLIPSEElizaGabryszak ul．T．KotarbihsklegO9， �4674，00 �5 �60 ��40 �100 

Nr2016Z �PomiaI’OWeSp．20．0． ul．Kokoszycka172C， 44－300WodzistawSlaski �6949，50 �5 �40，35 �40 ��83，93 

Uzasadnieniewyboruoferty；

WybranaofertaWykonawcy‥ELLIPSEElizaGabnTSZakul・T・Kotarblhs比ego9，62－56lSlesin

jestofertajedyna－iuzyskakmaksymalnaracznaliczbepunkt6www／wkryteriachocenyofert．

WkonaWCa－SPehiawarunkiudzlaluwpostepowaniu，aOferta＿OdpowiadatreSciSWZ．

Wkona－WCaWkrytenumKl”Cena（60％）”u2ySkaユ60pkt・Zamawiajacypr2Jr2malWykonawcy

PunktywkrytehumK2”TeminreallZadidosta：VV（40％）”napodstawieinformaQiiwskazanych

PrZeZWykonawcewfomularzuoferty・PrzyoceniekryteriumK2wfomularzuofertywskazaI

5dnikalendarzowych narealizaqe ushgi，liczony od momentu otrzymaniazgloszeniaod

ZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPr2yZna土Wykonawcy40pkt．

CzGS6nrlO－Przeglqdokresowyczytnikawmikroplytek

NumerofeI’br �WykonaWCa �Cenaoferbr bmtto �Temin realiza〔jl usHgi �Liczba＿Punktdw ��ねCZna Punktacia K2－ 

wz土 �wdniach �brutb－ Waga60％ �lliaga40％ � 

Ofertanajkorzystniejsza 

Nr20202 �BIOKOM Spb王kazo．0．Sp．k． ul．Wspdlna3， �3456，00 �5 �60 �40 �100 

Uzasadnieniewyboruoferty：

WybranaofertaWykonawcy：BIOKOMSp6枚az〇・〇・Sp・k・ul・Wsp61na3，05－090Jankijest

OfertajedJmaiuzyska土amaksymalnaねczna：liczbepunkt6www／wkryteriachocenyofert．

Wykonawcaspehiawarunkiudzlaluwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreScISWZ．

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）”uzyskaI60pkt・Zamawiajacypr郊Zna王WkonawqiT

PunktywkryteriumK2”Teminreal彫adidostaWy（40％）”napodstawleinformaqiwskazanych

PrZeZWykonaWCeWformularzuoferty・PrzyoceniekrytehumK2wformularzuofertywskaza王

5dnikaJendarzoⅥyCh narealizaqeushlgLliczony odmomentu otrzymaniazgbszenia od

Zamawla＝〕aCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcy40pkt．



CzeSenr15－Wzorcowanieplrometr6W

Numeroferbr　　　　Wykonawca ��Cenaoferty brutto wz壬 �Temin reaHzadi us比重 wdniach �　Liczbapunlddwi uzvskanvchwkrvterium： ��Laczna Punktaqla－ 
Kl－Ccnaofc巾′ brutto－ �K2－ rcalizacji uslud＿Waga 40％ 

Oferta．najkorzystniejsza 

Nr2018Z �”TERMOやRECYZJA” SPOI．KAJAWNA BARANSKI ul．Danubr Siedzik6wny7， �649，44 �5 �60 �40 �100 

Uzasadnieniewybomoferty；

wybranaofeltaWykonawcy言，TERMO－PRECYZJA”SPOLKAJAWNABARANsKIul・Danuty

Siedzik6wny7，51－214Wroctawjest ofertaEjedynaluZySkaIa－maksymalna＝ねczna；Hczbe

punkt6www／Wkryteriachocenyofert・Wykonawcaspehiawarunkiudzialuwpostepowaniu，

aofertaodpowia－datreSciSWZ・

Wykonawca＿WkryteriumKl”Cena（60％）”uzJrSkaI60pkt・ZamaW垂acyprzyznaIWykonawcy

punkbrwkryteriumK2”Terminrealizaqiidosta：Wy（40％）”napodstawieinfomacjlWSkazanych

przezwykonawcewformularzuoferty・Pr2yOCenie血中eriumK2wformularzuofertywskazat

5dnikalendarzowychnareaユizaqeus王ugl，liczonyodmomentuotrzymaniazgbszeniaod

ZamawlajaCegO，ZaCOZamaWLa．letCyPrZyZna土WykonaWCy40pkt・

CzeSenr16－Wzorcowaniesonddorejestrator6W

Numeroferbr �WykonaWCa �Cena＿ 0允可 �Termin reaHzaqi �　Liczbapunktew uzvskanvchwkIVterium： ��Laczna k‘ 
K2・Tcmin 

bmtto wzI �us王ugl �brutto－ � �pun　ta〔うa 

Ofertanajkorzystniejsza 

Nr20162 �POL－EKOLabora＿tOrium PomiaroweSp．zo．0． ul，Kokos勾rCka172C， 44＿300WodZisねwSlaski �3936，00 �5 �60 �40 �100 

Nr20182 �，TERMO－PRECYZJA” SPO王，KAJAWNABARANSKI ul．DanutySiedzikdwny7， �472，32 �5 � 

Uzasadnieniewybomoferty：

wybrana・OfertaWykonawcy：POLEKOLaboratoriumPomiaroweSp・ZO・〇・ul・Kokoszycka172

C，44－300Wodzis王awSlaskiuzyskaIamaksymaha a－cmaliczbepunktbwww／wkryteriach

ocenyofert・WykonawcaspeIniawarunkiudziahwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSci

wykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）”uzJrSka士60pkt・ZamawiaJaCyPr2yZnalWykonawcy

punktywkrytehumK2∫eminrealiza車dosta：Wy（40％）”napodsteNieinfomacjiwskazanych

przezwykonawcewformularzuoferty・PrzyocenlekryteriumK2wfomularzuofertywskazaI

5dnikalendarzoWChnarealizaqeushigl，liczonyodmomentuotr2ymaniazgIoszeniaod

ZamawlaJa－CegO，ZaCOZamawlaJaCyPr村ZnatWykonawcy40pkt・



CzeSenr17－Wz°rcoWanietermometr6W

Numeroferty　　　　　　Wykona＿WCa ��Cena Oferもr btt �Termin realiza〔Jl 主 �　Liczbapunktdw uzvskanvchwkrvterium： ���I Laczna K2－Tcmin 

ruO lVZ王 �uSugl Wdniach �bmtt〇一 lVagae0％ � �Waga40％ �punktaqa 

Ofertanajk°rZyStniejsza 

Nr20182 �SPOLKAJAWNABARANSKI uliDanub′Siedzikewny7， �1773，66 �5 �60 ��40 �100 

Nr2016Z �PomiaroweSp．20．0． ul．Kokoszycka172C， 44－300WodzistawSlaskl �1782，27 �5 �59，71 �40 ��99，71 

Uzasadnieniewyb。mOferty：－ 

WybranaofertaWykonawcy言TERMO－PRECYZJA”SPOLKAJAWNABARANsKIul．Danuty

Siedzik6wny7，51－214Wroc王aw uzyskala maksymah年上acznaliczbe punkt6w w w／w

kryteriach oceny ofert・Wykonawca spe圭nia warun虹udzialu w postepowaniu，a Oferta

OdpowiadatreSciSWZ．

WkonawcawkryteriumKl”Cena（60％）’’uzyska土60pkt・Zamawiajacyprzyzna王Wkonawcy

Punl垂TWkryteriumK2”Teminrealizaqidostavv（40％）’’napodstawielnfomacjiwskazanych

PrZeZWykonawcewfomularzuoferty・PrzyoceniekryteriumK2wfomularzuofeTtyWSkaza1

5dnlkalendarzo、VyChnarealizacJeuSIugl，liczonyodmomentu otrzymaniazg王oszeniaod

ZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnalWykonawcy40pkt．

NaczynnoSewpostepowaniuprzysmguJaSrodkiochronyprawnqnazasadachprzewidzianych

WdziaIeIXustawyPzp（art．505－590）．

R°Zdzlelnik：

Egz nrl－a／a，BIP

Wykonala：LulZaC咋arska

Dnia：1106．202I r．

Kl離籍∪


