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/wszyscy wykonawcy 
składający oferty w postępowaniu/

znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach 

Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu
(znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2018)

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 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 2018 r. poz. 1986) informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze 
w postępowaniu przetargowym.

Zadanie nr 1 -  Rozlewarka do płytek

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość 

brutto w zł

Termin
realizacji
dostawy

Okres
gwarancji

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-20%
Okres gwaranqi 

-20%
Złożone oferty
„Biomerieux" Sp. z 0 .0 . 
ul. Gen. J. Zajączka 9, 

01-518 Warszawa
104 550,00 14 dni 36

miesięcy 60 2,86 20 82,86

„DONSERV" 
ul. Michała Spisaka 31, 

02-495 Warszawa
110 171,10 2 dni 40

miesięcy 56,94 20 18 94,94

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „DONSERV" Sp. z o.o. z Warszawy spełnia wymagania dotyczące przedmiotu 
zamówienia i uzyskała największą ilość punktów stosując kryteria określone w SIWZ.
W związku z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zadanie nr 2 -  Inkubator laboratoryjny z kontrolowaną atmosferą CO2 i czujnikiem wilgotności

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość 

brutto w zł

Termin
realizacji
dostawy

Okres
gwarancji

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-20%
Okres gwaranqi 

- 20%
Złożone oferty

„DONSERV" 
ul. Michała Spisaka 31, 

02-495 Warszawa
21 524,40 2 dni 40

miesięcy 60 20 20 1 0 0 ,0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „DONSERV" Sp. z 0 .0 . z Warszawy jako jedyna oferta złożona w w/w zadaniu
i spełniająca wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskała największą ilość punktów 
stosując kryteria określone w SIWZ.
W związku z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza.
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znak sprawy: V\/TV\/-A-AGZ.272.1.09.2018

Zadanie nr 3 -  Dygestorium chemiczne dwukomorowe

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość 

brutto w zł

Termin
realizacji
dostawy

Okres
gwarancji

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizaq'i 

-20%
Okres gwarancji 

-  20%
Złożone oferty

„KOETTERMANN" 
Sp. z o.o. 

ul. Szamocka 8 
01-748 Warszawa

91 881,00 20 dni 36
miesięcy 60 20 20 1 0 0 ,0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „KOETTERMANN" Sp. z o.o. z Warszawy jako jedyna oferta złożona w w/w 
zadaniu i spełniająca wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskała największą ilość 
punktów stosując kryteria określone w SIWZ.
W związku z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza.

Zadanie nr 4 -  Młynek nożowy z wyposażeniem dodatkowym

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość 
brutto w zł

Termin
realizacji
dostawy

Okres
gwarancji

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji

-20%
Okres gwarancji 

-20%
Złożone oferty

„MERAZET" S.A. 
ul. Krauthofera 36 

60-203 Poznań
19 924,77 19 dni 25

miesięcy 60 20 20 1 0 0 ,0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „MERAZET" Sp. z o.o. z Warszawy jako jedyna oferta złożona w w/ w zadaniu i 
spełniająca wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia uzyskała największą ilość punktów 
stosując kryteria określone w SIWZ.
W związku z powyższym została wybrana jako najkorzystniejsza.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 92 ust.l 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.j, 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych w pomieszczeniach Zakładu 
Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi sprzętu (znak 
sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.09.2018), na następujące zadania:
Zadanie nr 5  -  Urządzenie do miareczkowania
ze względu na fakt, iż „nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu (...)".

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, 
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę 
przed upływem terminów zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 1 ppkt. a).

W A R M IŃ S K O -M A Z U R S K I
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