
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
w OLSZTYNIE

10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7 Olsztyn, dnia 16.07.2019 r.
Tel. 89 524 14 62 fax 89 52414 77 
NIP 739-020-71-54 000092663

/wszyscy wykonawcy 
składający oferty w postępowaniu/

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych oraz pożywek II 

(znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2019)

znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.04.2019

INFORMACJA  
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 z późn. zm.) informuje, że następujące oferty zostały wybrane jako 
najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym.

Zadanie nr 1 -  Testy immunoenzymatyczne do wykrywania obecności przeciwciał dla wirusa 
białaczki bydła (BLV) w surowicy

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizaq'i 

-40%
Złożone oferty

PPH „ESKULAP" Sp. j. M. Furyk, J. Matłosz 
ul. Elsnera 6, 44-105 Gliwice 30 135,00 10 dni 60 40 100,00

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy PPH „EKULAP" Sp. J. M. Furyk, J. Matłosz z Gliwic 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 2 -  Testy Elisa do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

PPH „ESKULAP" Sp. j. M. Furyk, J. Matłosz 
ul. Elsnera 6,44-105 Gliwice

181 917,00 10 dni 60 40 1 0 0 ,0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy PPH „EKULAP" Sp. J. M. Furyk, J. Matłosz z Gliwic 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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Zadanie nr 3 -  Testy do badania żywności i zestawy do wytwarzania środowisk gazowych

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość brutto 

w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

„ARGENTA" Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

9 248,93 3 dni 60 40 1 0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „ARGENTA" Sp. z o.o. Sp. K z Poznania 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 -  Testy do diagnostyki chorób ryb

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość brutto 

w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

„ARGENTA" Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań

6 162,01 3 dni 60 40 100

„LABIOL.PL" Emilia Zysk -  Puda 
ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa

11 013,42 7 dni 33,57 28,57 62,14

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „ARGENTA" Sp. z o.o. Sp. K. z Poznania 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 5 -  Delvotest

Nazwa i adres Wykonawcy
Wartość 

brutto w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizaq'i 

-40%
Złożone oferty

„LABIOL.PL" Emilia Zysk -  Puda 
ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa

6 986,40 6 dni 60 40 1 0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „LABIOL.PL" Emilia Zysk-Puda 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 6 -  Szybki test do badania mleka

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

„NOACK Polen" Sp. z o.o. 
ul. Poloneza 93, 02-826 Warszawa 17933,40 7 dni 60 40 1 0 0 ,0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „NOACK Polen" 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.
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Zadanie nr 11 -  Surowice referencyjne do diagnostyki chorób drobiu

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość 
brutto w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

„LABIOL.PL" Emilia Zysk -  Puda 
ul. Elbląska 10/77, 01-737 Warszawa 6 986,40 6 dni 60 40 1 0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „LABIOL.PL" Emilia Zysk-Puda 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 12 -  Odczynniki i materiały referencyjne z kolekcji ATCC

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

„LGC Standards" Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 27/29 

Kiełpin, 05-092 Łomianki
12 598,89 35 dni 60 40 1 0 0 ,0 0

Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy „LGC Standards" Sp. z o.o. z Łomianek 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 13 -  Podłoża złożone i dodatki do podłoży

Nazwa i adres Wykonawcy Wartość brutto 
w zł

Termin
realizacji
dostawy

Waga w kryterium (pkt.) Łączna
ilość

punktów
Cena brutto 

-60%
Termin realizacji 

-40%
Złożone oferty

„ARGENTA" Sp. z o.o. Sp. K. 
ul. Polska 114, 60-401 Poznań 79 810,46 3 dni 60 40 100

„BIOMAXIMA" S.A. 
ul. Yetterów 5, 20-277 Lublin

94 117,68 3 dni 50,88 40 90,88

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

INFORMACJA
O WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH I OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego Wykonawcy

W toku postępowania nie zostały odrzucone żadne oferty.
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INFORMACJA 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.), 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych oraz pożywek II (znak sprawy: 
WIW-A-AGZ.272.1.04.2019), na następujące zadania:

Zadanie nr 7 -  Antygeny do diagnostyki chorób drobiu 
Zadanie nr 8 -  Preparaty do diagnostyki brucelozy 
Zadanie nr 9 -  Liofilizowany koniugat przeciwko wściekliźnie 
Zadanie nr 10 -  Wzorce i bufory 
Zadanie nr 14 -  Podłoża gotowe na płytkach
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).

/
ZASTĘPCA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 
WOJEWÓDZklt.COtt. y  PiZA WETERYNARII 

w Olsztynie

DorotcuDaniluk

Sporządziła: K. Skowrońska
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