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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMINsKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARII

WOLSZTYNIE

／dopl謝icznらしUiadomoSc〝

INFORMACJAOWYBORzEOFERTY

Dotyczy‥POStePOWaniaoudzieleniezam6Wieniapublicznegoprowadzonegowtrybiepodstawowymbez

negoqaqlPn∴dostawamateria宣6weksploatacyjnych・Znaksprawy：WIW－A－AGZ・272・1・11・2021・LC

Dzia時acnapodstawi・㌫art・253ust・lpktlwzw・Zart・253ust・2wzw・Zart・260ust・1

ustawyzllwl・ZeSrha2019r・－Prawozam6wiehpublicznych（Dz・U・Z2021rっpoz・1129z

pbZn．zm．）一dalej：uStaWa Pzp，Zamawiajacyinfom可e，2e dokonaI wyboru oferty

naJkorzyStni匂sze〕：

CzeSenrl－S Numerofe吋 �zalkiPetriego Wykonawca �Cenaoferty bmtto wzl �Temin realizaql ushgi wdniach �Liczbapunktdw uzyskanychw kIVtehum： ��Laczna pun虻aqia 

K1－ccna 0虎r可bm比〇一 �K2－Tcrmin rcallZaqi usm善一 

Ofertanajkorzystniejsza 

し．dz．3421 �AlfachemSp．z〇・〇， ulUniiLubelskld3 �44608，322士 （podst？Wa＋ �12dni �60，00 �40，00 �100，00 

zdnia � �　Opqa－） 3582144王 

Z （podstawa） 

し．dz．3460 zdnia �LABEMPIRESp．zoiOi �53223，70z宣 （podstawa＋ Opqia） �lSdni �50，29 �32，00 �82，57 

42840，14Z壬 （POdstawa＿） 

し．dz．3466 �Sp．20．〇・ �37433，82zt （podstawa＋ �7dni � 

zdnia �ul．SzelagoWSka30 �Op〔ja） 

30207，32zt （podstawal 

UzasadnieniewyboruoR訂ty：

Wybrana ofertaWykonawcy：Amchem Sp・z〇・〇・，Poznah

iuzyskaIa＿maksymalna士aczna＿HczbepunktOwww／WkェyteI

spelniawamnkiudziahJWPOStePOWamu，aOfertaodpowladatJ

oferta najkorzystni匂sza

oceny ofert・Wykonawca－

SWZ．

wojew6dzkiInspektoratWeterynariiul・SzarychSzereg6W7

10－07201sztyn

tel．：895241450，895241477，里心roIsztlmの01sztvn・Wiw・gOV・Pl，W・01sztyn・Wiw・gOV・Pl



WykonawcawkryteriumKluzyska160，00pkt・Zamawiaj唾yprzyznaIWykonawqypunkty

WkryteriumK2，，Terminrealizacjidosta：Wy（40％）”napodstav竜infbma＿箪wskazanychprzez

l殉Tkonawcewfomularzuoferty・WformularzuofertywskazaI12dniroboc2yChnareaユizaqe

dostawy，liczorvchoddniaprzesねniazam6wieniadrogaelektroniczna：OdZamawlaJaCegO，Za

COZama：ⅥajaCyPrZyma土Wkonawcy40，00pkt．

WkongYCa LAB EMPIRB Sp・Z〇・〇・・Ftzesz6wwkryteriuP Klu2ySka150，57pkt・

ZamawlaJaCyPrZyZnalWykonawcypunk吋WkIyteriumK2”Temmrealizadidostawy（40％）”

napodstawleinfomaqlWSkazanychprzezWykonawcewfomularzuoferty・Wfomularzu＿

Oferty wskazaI15dni roboc2yCh na realizacie dostawy，Hczonych od dnia przeslania

Zam6wieniadrogaelektronicznaodZamaⅥaJaCegO，ZaCOZamawlaja．CyPrZyZna王Wkonawcy

32，00pkt．

Uzasadnieniewybomoferty：

Wybrana oferta Wykonawcy‥∴Amchem Sp・Z　〇・〇・，Pozna丘　jest ofbrta jedyna

iu2ySkaIamaksymalnaktcznaliczbe．punkt6www／wkIyteriachocenyofert・Wkonawca

SPehiawarun虹udziahwpostepowanlu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WkonawcawkrytehumKlu勿Ska土60，00pkt・Zamawiajacypr2y2na壬Wykonawcypunkty

WkryteriumK27，Temlnrealizacjidostawy（40％）”na－POdstawieinformaciiwskazanychprzez

WykonawcewformularzuoIbrt，γ・Wfomularzuofertywskaza110dniroboc2yChnareaHzade

dostav，liczonychoddniaprzestaniazamewieniadrogaelektronicznaodZamaWmJaCegO，Za

COZamawlaJaCyPr勾Tma王Wkonawcy40，00pkt．

CzeSenr3－Wska乏nikkontrolistelizac 

NumerofeIiy �Wykonawca �Cenaofe垂T bmtto wzt �Temin reaHzaQii uslugi wdniach �Lic2，bapunktdw uzyskanychw k巾ehum： ���Laczna punktaをa 
Kl一ccna 0た吋bmtt°－ Waga60％ ��fく2－Tcmh rc並a（事 usIugI－ lVaga40％ 

Of（楽tanajkorzystniejsza 

3463zdnia �FALCO－MEDIC　　　5263，17zZ Jer2yKud・yCki　（podstawa＋ ��7dni �60十〇 ���100，00 

15－399BiaIystok �Op匂a） 3473，52zI （podstawa） 

3411zdnia �A－BioTech MiZemanek－ZbochSp．j． �24304，802重 （podstawa＋ �10dni �12，99∴∴i∴28，00　　　40，99 

12．08．2021 �ul・Strzegomska260A／4 �Opq淘 15731，7021 （podstawa） 

∵　i言．1 � �5616，18zIi10dni ��56，23 �28，00 ��84，23 



ul．UniiLubelskiej3

61－249Poznah

NIP：7822556313

（podstawa一十

Opqia）

3691，232王

Uzasadnieniewybomoferty：

Wbrana oferta Wkonawcy：FALCO－MEDICJerzy Kudrycki，BiaIystok jest oferta

najkorzyshi匂SZaiuzyskaIamaksymalnaねcznaHczbepunkt6www／Wkryteriachocenyofert・

Wkonawcaspehiawarunkiudziahwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKluzyskaI60，00pkt・Zamawiajacypr2irZnaIWykonawcypunkty

wkryteriumK2”TeminreaHzadidostavv（40％）”napodstawleinfomaqiiwskazanychprzez

VhTkonawcewformularzuoferty・WfomularzuoferbrwskazaI7dniroboc2yChnarealizaqe

dosta：Wy，1iczonychoddniaprzes士aniazam6wienia－drogaelektronicznaodZamaⅥaJaCegO，Za

cozamawlailaCyPrZyZna王Wkonawcy40，00pkL

WykonawcaA－BioTechM・Zemanek－zbochSp・j・，WrocねwwkryteriumKluzyska土12，99

pkt．Zamawiajacyprzyzna圭WykonawcypunktywkryteriumK2㌦eminrealiza（jidostawy

（40％）”na podstawieinfomaqii wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferiy・

W fomularzu ofertywskaza壬10dnirobocZyCh na－realizade dostawy，liczonych od dnia

przesIaniazam6Ⅵeniadroga＝elektronicznaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnaI

Wykonawcy28，00pkt・

WykonawcaAmchemSp・Z〇・〇・，Pozna丘wkryteriumKluzyska156，23pkt・ZamawiaJa一㌢

przymaIⅥVkonawcypunktywkryteriumK2”Teminrealiza垂dostaw（40％）”napodstawle

infomaQjiwskazanychprzezWykonawcewfomularzuoferty・Wfomularzuofertywskaza壬10

dni roboczych na realizaqie dostaw，liczonych od dnia－PrZeSlania zamewienia（h－Oga

elektronicznaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcy28，00pkt・

CzeSenr7－K Numeroferty �ohc6wkidoanalizat Wykonawca �oraETI－MAX Cenaoferty bmtto wzI �Temin realizaql uslugi wdniach �Liczbapunktdw uzyskanychw kn，tehum： ��Laczna Punktacia 

K1－ccna 0氏nybrutto Waga60％ �Waga40％ 

Oferta∴najkorzystniejsza 

Ldz．3451 �Sp．20．0i �1849133zl �40dni �60，00 �40日10〇・00 
zdnia � �（podstawa－） 

Uzasadnieniewyboruoferty；

wybrana－OfertaWykonawcy‥VWRIntemationalSp・z〇・〇・，Gdahskjest ofertatjedyna

iuzyskaIamaksymalna・壌znaliczbe．punktbwww／wkryteriachocenyofert・Wykonawca

spehiawarunkiudziahwpostepowanlu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKluZySka主60，00p比ZamawiajacyprzyznaIWykonawcypunkty

wkryteriumK2”Teminrealizadidosta－W（40％）”napodstawleilJbrmacjiwskazanychprz：Z

Wykonawcewformularzuoferty・WformularでJOfertywskaza王40dniroboczychェ二a．realiza（準

dostawy，1iczonychoddniaprzes土LniazamdwleniadrogaelektronicznaodZama－WlaJaCegO，Za

cozamawlaJaCyPrZyZnalWykonawcy40，00pkt・



CzeSenrlO－Drobnysprzetdohodowlikom6rkowej 

Numeroferty �Wykonawca �CenaoferbT brutto W∵† �Termh realiza一gl uslugi wdniach �Liczba＿Punkt6w u2ySkanychw 軸ehum： 
Kl一ccna OIeやbrutt〇一 �K2－TenTun rcalizaqii uslugl一 Waga40％ �Laczna punktacia 

Ofertanajkorzystniejs2a 

し，dz．3461 �BiokomSystems Sp．20．0．M．SidorSp．j． �15530，37zl （podstawa＋ �15dni �60，00 �26，66 �86，66 

zdnia �ul．Wspdlna3 �Opq勘 

05－090Janki �8855，85Z王 （podstawa） 

し．d2．3411 �A－BioTech M．Zemanek－ZbochSp．j． �56198，70z量 （podstawa＋ �10dni � 

zdnia �ul．Strzegomska260A／4 �Opda） 

37195，20zl （podstawaI 

Uzasadnieniewyboruoferty：

WbranaofertaWykonawcy‥Biok。mSystemsSp・z〇・〇・M・SidorSp．j．，Jankijestoferta

naJkor2yShl匂szaiu郊SkaIamaksymalnaIacznaliczbepunktewww／wkryteriachocenyofert．

WkonawcaspehiawarunkiudziaHwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WykonawcawkryteriumKlu2ySkaI60，00pkt・Zamawiajacyprzyzna土Wykonawcypunkty

WkryteriumK2万erminreaユiza函dosteⅣJJr（40％）”napodstawleinfomacjiwskazanychprz？Z

Wkonawcewfomularzuoferty・WfomularTOfertywskazaI15dniroboczych望．realizaqe

dostaWy，Hczonychoddnla－PrZeS主LnlaZamdwleniadrogaelektronicznaodZamawlaj CegO，Za

COZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcy40，00pkt．

Pouczenie；

Na－CZynnOSCwpostepowaniuprzys九g可aSrod虹ochronyprawngnazasadachprzewickianych

WdzialeIXusta－WyPzp（art・505－590）・

Rozdzielnlk・

Egz．nrl－a／a，BIP

WykonaIa；LuizaC車arska

Dnia．31．08．202l r．
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KIEROWNIK ZESPOLU
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Rb紺青2ynaBialek


