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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

o wartości szacunkowej mniejszej niż kwota określona w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. jednorazowa dostawa folii aluminiowej 
i części zamiennych do sprzętu laboratoryjnego, znak sprawy:  WIW-A-AGZ.2600.2.141.2021.JO.LC 

 
Na podstawie rozdziału XIII ust. 6 zapytania ofertowego Zamawiający, 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie informuje o wyborze oferty 
najkorzystniejszej:  
 
Część nr 2 – Części zamienne - Merck 

Lp. Nr oferty Nazwa wykonawcy 

Wartość 

zamówienia 

netto w zł 

Wartość 

zamówienia 

brutto w zł 

Najkorzystniejsza oferta   

1. 
3437 z dnia  

16.08.2021 r. 

Merck Life Science Sp. z o.o. ul. 

Szelągowska 30, 61-626 Poznań 
20 495,76 zł 25 209,78 zł 

Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta Wykonawcy: Merck Life Science Sp. z o.o. u jest ofertą jedyną  
i najkorzystniejszą zgodnie z kryterium oceny ofert, spełnia wymogi formalne, przedmiot 
zamówienia odpowiada treści zapytania ofertowego i mieści się w kwocie na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
Część nr 4 – Części zamienne – Donserv 

Lp. Nr oferty Nazwa wykonawcy 

Wartość 

zamówienia 

netto w zł 

Wartość 

zamówienia 

brutto w zł 

Najkorzystniejsza oferta   

1. 
3390 z dnia 

11.08.2021 r. 

Donserv Wojciech Kaca  

ul. Michała Spisaka 31,  
02-495 Warszawa 

2 115,00 zł 2 601,45 zł 

Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta Wykonawcy: Donserv Wojciech Kaca jest ofertą jedyną  
i najkorzystniejszą zgodnie z kryterium oceny ofert, spełnia wymogi formalne, przedmiot 
zamówienia odpowiada treści zapytania ofertowego i mieści się w kwocie na 

sfinansowanie zamówienia. 
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Część nr 5 – Części zamienne - Bionovo 

Lp. Nr oferty Nazwa wykonawcy 

Wartość 

zamówienia 

netto w zł 

Wartość 

zamówienia 

brutto w zł 

Najkorzystniejsza oferta   

1. 
3328 z dnia 

06.08.2021 r. 

BIONOVO Aneta Ludwig  
ul. Nowodworska 7,  

59-220 Legnica 

2 707,53 zł 3 330,26 zł 

Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta Wykonawcy: BIONOVO Aneta Ludwig jest ofertą jedyną  
i najkorzystniejszą zgodnie z kryterium oceny ofert, spełnia wymogi formalne, przedmiot 
zamówienia odpowiada treści zapytania ofertowego i mieści się w kwocie na 
sfinansowanie zamówienia. 
 
Część nr 6 – Części zamienne - Foss 

Lp. Nr oferty Nazwa wykonawcy 

Wartość 

zamówienia 

netto w zł 

Wartość 

zamówienia 

brutto w zł 

Najkorzystniejsza oferta   

1. 
3405 z dnia 

12.08.2021 r. 

FOSS Polska Sp. z o.o. 

ul. Osmańska 14,  
02-823 Warszawa 

418,00 zł 451,44 zł 

Wybrana oferta Wykonawcy: FOSS Polska Sp. z o.o. jest ofertą jedyną i najkorzystniejszą 
zgodnie z kryterium oceny ofert, spełnia wymogi formalne, przedmiot zamówienia 
odpowiada treści zapytania ofertowego i mieści się w kwocie na sfinansowanie 
zamówienia. 
 
Część nr 8 – Części zamienne - Biomedica 

Lp. Nr oferty Nazwa wykonawcy 

Wartość 

zamówienia 

netto w zł 

Wartość 

zamówienia 

brutto w zł 

Najkorzystniejsza oferta   

1. 
3327 z dnia 

06.08.2021 r. 

Biomedica Poland Sp. z o.o. ul. 

Raszyńska 13, 05-500 Piaseczno 
460,00 zł 565,80 zł 

 
Uzasadnienie wyboru: 
Wybrana oferta Wykonawcy: Biomedica Poland Sp. z o.o. jest ofertą najkorzystniejszą 
zgodnie z kryterium oceny ofert, spełnia wymogi formalne, przedmiot zamówienia 
odpowiada treści zapytania ofertowego i mieści się w kwocie na sfinansowanie 
zamówienia. 
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Rozdzielnik 

Egz. Nr 1 – skan na BIP (wersja elektroniczna) 

Wykonała: Luiza Cytarska 

Dnia: 18.08.2021 r. 


