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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WTARMINSKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARII

W OLSZTYNIE

／Ⅵ匂komuC功柾6γ考UZわあLt

q序功しUpOSt錐〕OLUaniLL／

INFORMACJAOWYBORZEOFERTY

Dotyczy：POStePOWaniaoudzleleniezam6WleniapublicznegoprowadzonegowtrJrblePOdstawowymbez

negoqaqlPn∴uShgiwzakresieprzegladewokresowychiwzorcowaniasprzetulaborat。ryJnegO，

Znakspra＿Wy：WIW－A－AGZ．272．1．8．2022．LC

DziaZajacnapodstaWieart・253ust・lpktlustawyzllwrzeSnia2019r．－PrawozamewieIi

PubllCmyCh（Dz・U・Z2021rっpoz・1129z p62n・Zm・）－dalei‥uStaWaPzp，Zamau埴acy

informlHe，ZedokonaiwyboruofertynaJkorzystniqszq：

CzeSenrl－Przegladokresowvmikroskopbwlaboratorvinvch 

Numeroferqr �Wykonawca �Cenaoferb， bmtto wzI �Termin reaIizaql uslugi wdniach �Liczbapunktew u勾rSkanychW kn7terium： ��Laczna Punktacja 
Kl－Cena 0氏垂′ brutto－ Waga60％ �K2－Temh realizacjl ushl鋭一 Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2506／ 　2022 �WqiciechowscySp．Jawna＿ ul．Arkuszowa77，01－934 Wa＿rSZa＿Wa �3874，50 �5 �60 �40 �100 

RPW／2517／ 　2022 �OPTA－TECHsp．20．0． Al．KEN361ik．U211，02－ �4612，50 �5 �50，40 �40 �90，40 

Uzasadnieniewyboruoferty：

Wybrana oferta Wykonawcy：PRECOPTIC C〇・Wejciechowscy Sp．Jawna，Warszawa

u却Skaユamaksymaln金主acznaliczbepunkt6www／wkryteriachocenyofert・Ⅵykonawca

SPe土nlaWarunkiudzlaIuwpostepowanlu，aOfertaodpowladatreSciSWZ．

WykonawcaPRECOPTICCo・WQjciechowscySp・Jawna，WarszawawkryteriumKl”Cena

（60％）”u？Ska土60pkt・Zamawiajacyprzyzna士WykonawcypunktywkIyteriumK2”Termin

realizacjluShgi（40％）’’napod箪awleinformacjiwskazanychprzezWykonawcewfomularzu

Oferty・WformularzuoferbTWSkaza圭5dnikalendarzowychnarealizaqieushigl，liczonyod

momentuotr2ymaniazgkszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZna上Wykonawcy

40pkt・

Wojew6dzkiInspektoratWeterynariiuL SZ／aryCh Szeregew7

10－07201sztyn

teL：895241450，895241477，WiwCls2itl′n（aoIsztvn－Wiwgov・OLwww．01sztJm．Wiwgov．pl



wykonawcaOPTA－TECHsp・Z。・〇・，WarszawawkryteriumKl”Cena（60％）”u郷rSkaI50，40

pkt・Zamaw手車CyPr2yZnaIWykonawcypunktywkryteriumK2”TeminrealizadluShgi（40％）”

napodstawleinformaqlWSkazanychprzezWykonawcewfomularzuoferty・Wfomularzu

ofertywskazat5dnikalendarzowychnarealizaCjeusmgi，liczonyodmomentuotrzymania

zgbszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZna壬Wykonawcy40pkt・

Uzasadnieniewyboruofもrty：

WybranaofertaWykonawcy：BIOKOMSp6Ikaz。graniczona。dpowiedzialnoSciaSp・k・，

JankiuzyskaIa＿ねcznie60punkt6www／wkyteriachocenyofert・Wykonawcaspehiawarunkl

udziamwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKl。Cena（60％）”uzJrSkat60pkt・Zam謝iajacypr2yZna圭Wykonawcy

punktywkryteriumK2”Terminrealizadid。StaWy（40％）’’napodstawieinfomacmWSkazanych

przezwykonawcewformularzuoferty・Wfomularzuofertywskaza圭10dnikalendaェzoⅥyCh

narealizaqeusZugi，hczonyodmomentu otr2DTmaniazg壬oszenia－OdZamawlaJaCegO，ZaCO

ZamawlaJaCyPrZyZna圭WykonawcyOpkt・

CzeSenr3－ Numeroferty �PrzegladokresoTP壬ucz 　Wykonawca �ekmikroptvt Cenaoferもr brutto wz圭 �ek Termin realizaql usmgi wdniach �Liczbapunkt6w uzyskanychw kryterlum： ��Laczna punktacia 

Kl－Cena Ofe吋 bmtto－ wra賃a60％ �K2－reaHzaqIi ustu伊－ lVaga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2504／ 　2022 �BIOKOMSpd土ka．z Ograniczona OdpowiedzialnoSciaSp・ k．ul．Wspdlna3，05－090 Janki �3672，00 �10 �60 �0 �60 

Uzasadnieniewybomorerty：

WybranaofertaWykonawcy：BIOKOM Sp6宣ka z ogranicz。na OdpowiedzialnoSciaSp・k・，

Jankiuzyskaねねcznie60punktdwww／wl鴎Tteriachoceny・Ofert・Wykonawcaspe土niawarunld

udziaIuwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKl，，Cena（60％）”uzuskaI60pkt・Zamawiaja，CyPrZyZnatⅥ与konawcy

punktywkryteriumK2”TeminrealfzacjidostaWy（40％）”napodstawiemforma華wskazanych



PrZeZWkonawcewfomularzuoferty・WfoImularzuofertywskazaIlOdnikaユendarzowych

narealizaqeus土ugl，liczonyodmomentuotrzymaniazgkszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCO

ZamawlaJaCyPr2yZna士WkonawcyOpkt．

Uzasadnieniewyboruoferty：

WbranaofertaWykonawcy‥BiomedicaPolandSp・Z〇・〇・，Piasecznou坤SkaねmaksJmalna

屯cznie60punkt6w ww／wkryteriach oceny ofert．Wykonawca spehiawarunkiudziaH

WPOStePOWaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WkonawcawkryteriumKl。Cena（60％）”uzyska160pkt・ZamaⅥiajacyprzyznaIWykonawcy

PunktywkryteriumK2”Teminrealiza箪dosta：Wy（40％）”napodstawieinformac．jiwskazanych

PrZeZWykonawcewfomularzuoferty・Wfomularzuofertywskaza王10dnlkalendarzowych

narealizaqeusiugi，liczonyodmomentu otrzymaniazgbszeniaodZamawや壇CegO，ZaCO

ZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcyOpkt．

CzeSenr5－PrzegladokresowvcieplareklaboratorirnvchC02 

Numeroferty �Wykonawca �Cenaoferty �Temin �Liczbapunkt6w u場rSkanych、V kryterium： �� brutto wzl �realizaql us土ugi wdniach �Kl一〇ena Ofe巾r bmtto一 �K2－Termin reallZaCli uslugl－ Waga40％ �L魯CZna Punktaqia 

Ofertanaikorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �PomiaroweSp．20．0． ul．Kokoszycka172C，44－ 300WodzisねwSlaski �3690，00 �5 �60 �40 �100 

RPW／2505／ 　2022 �Maci匂JanowICZ uLManiSkbdowskief－ Curie19A，64－000 KoScian �4317，30 �10 �51，28 �0 �51，28 

Uzasadnieniewybomoferty：

WybI－ana ofertaⅥウkonawcy‥POL－EKO Laboratorium Pomiarowe Sp．z o．0．，Wodzislaw

Slaskiu郷TSkaIamaksymalnaIacznaliczbepunktdwww／wkryteriachocenyofert．Wykonawca

SPe王niawarunkiudziahwpostepowaniu，aOfertaodpowladatreSciSWZ．

WykonawcaPOL－EKOLaboratoriumPomiaroweSp・Z〇・〇・，WodzisIawSlaskiwkryterium



Kl，，Cena（60％）”uzyska160pkt・Zamam蒔ayPrZyZnaIWykonawcypunktywkryteriumK2

。TerminrealizadluSh埴（40％），，napodstawleinforma匂iwskazalVChprzezWykonawceY

formularzuoferty・Wformularzuofertyywskaza壬5dnikalendarzowchnarealizaqeusmgl，

liczonyodmomentuotrzymaniazgbszeniaodZam都VlajaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZna王

Wykonawcy40pkt・

wykonawca＿MERASERWJANOWICzMaciejJanowicz，KoScianwkryteriumKl，，Ce竺

（60％）”u？TSkaI51，28phZamawiajacyprzyznaIWykonawcypunkbTWkrytenumK2”Termln

realizaCjluSIugi（40％），，napodstawleinformacjiwskazanychprzezWykonawcewformularzu

oferty・Wfomularzuofertywskaza士10dnikalendarzowychnarealizaqeus土ugi，liczonyod

m。m。ntuOtrZimaniazgloszenlaOdZamawlaJaCeg。，Za－COZamaWlaJaCyPrZyZna土Wkonawcy

Opkt．

Uzasadnieniewyboruoferty：

WybranaofertaWykonawcy‥CANBERmPACmRDSp・z〇・〇・，Warszawau28TSkaIaZacznie

60punktbw．w w／w klyteriach oceny ofert・Wykonawca spe王nia warunkiudzia山

wpostepowanlu，a－OfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）’’uzyska土60pkt・Zamawiajacyprzyzna生駒konawcy

punktywkryteriumK2”Teminrealizaciidostawy（40％）”napodstawieinfomacjiwskazanych

przezwykonawcewformularzuoferty・Wfomularzuofertywskaza王10dnikalendarzowych

nareaHzaqe ush］Lgi，liczony od momentu otr2ymaniazgIoszeniaodZamawlaja：CegO，ZaCO

ZamawlaJaCyPrZyZna土WkonawcyOpkt・

CzeSenr7－PrzegladokresoWyaparat6wdoautomatvcznegomiareczkowania 

Numerofrty �WykonaWCa－ �CenaoferbT brutto wzと �TeImin realizaql uslugi wdniach �Liczbapunktdw uzyskanychW krvterium： ��L往CZna punktaもa Kl－Cena Ofe巾′ brutto－ Waga60％ �K2－realizacJl uslugl－ Waga＿40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2481／ 　2022 �MetrohmPoIskaSp．Z 0．0． Opacz－Kolonia，ul． Centralna＿27，05－816 �7207，80 �5 �60 �40 �100 

UzasadnienielVyboruoferty；

Wybrana oferta Wykonawcy：Metrohm PoIska Sp・z　〇・〇・，Opacz－Kolonia uzyskak

maksymalnaねczna．liczbepunkt6www／Wkryteriachoceny。fert・Wykonawcaspetniawarunki



udziaHwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

Wykonawcawkrytl証umKl”Cena（60％）”uzyska土60pkt・Zamawiajacyprzyzna王Wkonawcy

PunktywkryteriumK2，，Terminrealizadidostaw（40％），，napodst謝ieinforma（串wskazanych

PrZeZWykonawcewfoImularzuoferty・Wfomular2；uOfertywskazaI5dnlkalendarzo、yChna

realizaqe usmgi・liczony od momentu otrzymania zgねszenla Od ZamawlaJaCegO，Za CO

ZamaWnaJaCyPrZyZnaIWykonawcy40pkt・

Uzasadnieniewybomoferty‥

WybrmaofertaWykonawcy：bioMerieuxP。lskaSp・Z〇・0．，Warszawau勾TSkaIaねcznie60

Punkt6w w．W／W∴kryteriach oceny ofert・Wykonawca speInia warunki udzia圭u

WPOStePOWanlu，aOfertaodpowiadatreScISWZ．

WykonawcawkDTteriumKl”Cena（60％）”uzyskaI60pkt・ZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcy

PunktywkryteriumK2”TerminrealizaQjidostawy（40％）’7napodstawieinforma＿Cjiwskazanych

PrZeZWykonawcewfomularzuoferty・WformularzuofertywskazaIlOdnikalendarzoWyCh

narealizac］euShgl・liczonyodmomentu otr2imaniazgIoszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCO

ZamawlaJaCyPr2572naIWykonawcyOpkt．

CzeSCnrlO－WzorcowmiecieplareklaboratorvlnyCh 

Numeroferbr �Wykonawca �CenaofeIもr bmtto �Termin realizaql I �Liczbapunkt6w u2ySkanychv、， kn，tehum： ��Laczna 
Kl－Cena �K2－TerH止n 

甲子 �uSugl wdniach �Ofe吋 brutto－ Waga60％ �reallZaCji usIu親－ Wraga40％ �Punktaqa 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2521／ 　2022 �EllipseElizaGabIySZa＿k Kotarbihskiego9， �9520，20 �5 �60 �40 �100 

RPW／2480／ 　2022 �PomiaroweSp．20．0． ul．Kokoszycka172C，44－ 300WodzisIawSlaski �11635，80 �5 �49，09 �40 �89，09 

Uzasadnieniewyboruoferty：

WybranaofertaWykonawcy：EllipseElizaGabryszak）SlesinuzyskaZamaksymalna圭aczna

llCZbe punktbw w w／w kryteriach oceny ofert．VhTkonawca spe土nla Warunki udziaIu w



postepowaniu，aOfertaodpowadatreSciSWZ・

Wykon㍗CaEllipseElizaGabryszak，SlesinwkryteriumKl”Cena（60％）”uzyskai60pkt・

Zamawl等CyPrZyZnalWykonawcypunktywkryteriumK2”Teminreahza箪us咄（40％）”na

podstaWleinformaqlWSkazanychprzezWykonaWCeWfomularzuoferty・Wfomularzuoferty

wskazaISdnlkalendarzoWChnareaHzaqeushlgi，liczonyodmomentuotrzymaniazgねszenia

odZamawlajaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnalWykonawcy40pkt・

wykonawcaPOL－EKOLaboratoriumPomiar㍗eSp・z〇・〇・，WodzisZawSlas虹wkryterium

Kl”Cena（60％）”u？SkaI49，09pkt・Zama両acyprzyznalWykonawcypunktywkryterium

K2”TeminrealizaqiusHgl（40％），’napodstawleinR⊃maCjiwskazanychprzezWykonawcew

めmularzuoferty．WformularzuofertywskazaI5dnikalendarzoWyChnarealizaC彊ushJgi，

liczonyodmomentuotrzJrmaniazgIoszeniaodZamawlajaCegO，ZaCOZamaⅥTlaL膚tCyPr2yZnaI

Wykonawcy40pkt・

CzeSenrll NumeroferbT �＿Wzorcowaniela乞niwodn 　Wykona－WCa �VCh CenaofeI’ty bmtto w，Zl �Termin realizaql us王ugi wdnia．ch �Liczbapunktew u2ySkanychw krvterium： ��LacZna punktaqia 

Kl－Cena Ofe吋 bmtt0－ 11，aga60％ �K2－Tennh rea止zacii usIug1－ 

Ofertanajkorzystni匂Sza 

RPW／2480／ 　2022 �POL－EKOLabora＿tOrium Pomia＿rOWeSp．Z〇・〇・ ul．Kokoszycka172C， 44－300WodzisねwSlaski �4059，00 �5 �60 �40 �100 

RPW／2521／ 　2022 �EllipseElizaGabryszak Kotarbi丘skieg09， 62－651Slesin �5608，80 �5 � 

RPW／2505／ 　2022 �MERASERWJANOWICZ MacldJanowicz ul．MariiSklodowskiej－ Curie19A，64－000 KoScian �7084，80 �10 �34，37 �0 �34，37 

Uzasadnieniewyboruoferty：

WybranaofertaWykonawcy‥POL－EKO Laborat。rium Pomiarowe Sp・Z〇・〇・，Wodzistaw

Slaskiuzyskaねmaksymaln祉acznaliczbepunktbwww／wkryteria－Chocenyofert・WVkonawca

spehiawamnkludziaIuwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

wykonawcaPOL－EKOLaborat。riumPomiaroweSp・Z〇・〇・，WodzisねwSlaskiwkryterium

Kl。Cena（60％）力u2ySkaI60pkt・Zamawlaja？PrZyZna王Wykonawcypunk吋WIHyteriumK2

，，Terminrealizaqiushgi（40％）”napodstawleinfomaqiiwskazanychprzezWykonawceY

fomularzuo毘rty．Wformularzuofertywskaza士5dnikalendarzowychnarealizaCjeusIugl，

llCZOnyOdmomentuotrzymaniazgIoszeniaodZamawlajaCegO，ZaCOZamawlajaCyPrZyZna土

Ⅵヤkonawcy40pkt・

Wykonawca MERASERWJANOWICz MaciejJanowicz，KoScian wkryterium Kl”Cena

（60％）”uzyska王34，37pkt．Zam郷iajacypr2yZnaIWykonawcypunktywkryteriumK2，，Termln

realizadiusmgi（40％）”napodstawleinf。rmaCjiwskazanychprzezWykonawcewfomularzu

oferty・WfomularzuofertywskazaIlOdnlkalendarzovvchnarealizaqeusmgi，liczonyod

momentuotrzymaniazgkszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlajaCyPr2yZnalWykonawcy



Opkt．

CzeSenr12－Wzorcowaniesonddoreiestrator6wtemperatu 

Numeroferty �Wkonawca �CenaofeIty bmtto �Temin reahzagl 圭 �LicZbapunktdw u勾rSkanychw kehum： ��Laczna 
Kl－Cena �K2－Ter和正1 

＼∴∴ �uSugl Wdniach �Ofer申 bru壮0－ �reaHzacJi usIugl－ Waga40％ �Punktaqla 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �POL－EKOLa＿boratorium PomiaroweSp．20．0． ul．Kokoszycka172C， 44－300WodzisZawSlaski �14555，82 �5 �60 �40 �100 

PRW／2520／ 　2022 �”TemoゼrecyzJa＿”spd王ka ul・DanubTSiedzik6wIHT7， �32064，04 �5 �27，23 �40 �67，23 

Uzasadnieniewyboruofttrty：

Wybrana ofertaWykonawcy：POL－EKO Laboratorium Pomiarowe Sp・z〇・〇、，WodzisIaw

Slarskiu郊Skalamaksymaln年毎ma－liczbepunkt6www／wkryterlaChocenyofert．Wkonawca

SPe土niawarunkiudzialuwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreScISWZ．

WkonawcaPOLEKOLaboratoriumPomiaroweSp・Z〇・〇・，WodzisねwSlaskiwkryterlum

Kl”Cena（60％）”u2ySkaI60pkt・Zam翻iamcy．przyzna圭WykonawcypunkBTWkryteriumK2

，，TeminrealizaQfiusIugi（40％）”napodstawleinformadiwskazanychprzezwykonaw雪

Wfomularzuoferty・WformularzuoIertywskaza士5dnikaユendarzo、yChnareaJlZa（非uSmgl，

liczonyodmomentuotr2ymaniazgbszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZna士

Wykonawca・・Term。重ecy軸’’Sp6tkaJawnaBara丘ski，WrocねwwkryteriumKl，，Ceria

（60％）”uzyska王27，23pkt・Zamawiajacyprzyzna上WykonawcypunktywkryteriumK2。Termln

realizaqiushlgi（40％）”napodstawieinforma箪wskazanychprzezWykonawcewformularzu

Oferty・Wfomularzu ofertywskazaI5dnikalendarzo、yChnareaJizaCjeusIugi，liczonyod

momentuotr2ymaniazgbszenlaOdZamawlajaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcy

40pkt．

Cze…宅nr13－Wzorcowanietemohigrometrdw 

Numeroferb， �Wykonawca �Cenaofertlr bmtto WZI �Termin reaユ立aCjl usIugi wdniach �Liczbapunktew u28，Skanychw krvterium： ��L往CZna punktacja Kl－Cena Oferもr brutto－ �K2－real彫aCii us士u邸－ Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �PomiaroweSp．zo．0． ul．KokoszyCka＿172C， 44－300WodzisIawSlaski �3896，64 �5 �60 �40 �100 

Uzasadnieniewybomorerty：

Wybrana ofertaⅥ申konawcy：POL－EKO Laboratorium Pomiarowe Sp．z o．0．，Wodzislaw

Slaskiu2ySkaIamaksymalnaねcznaliczbepunktdwww／wkryteriachocenyofert．Wkonawca



Spetniawarunkiudzialuwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

wykonawcawkrytenumKl”Cena（60％章uzJrSkaI60pkt・Zama高弟acyprzyzna壬Wykonawcy

punktywkryteriumK2，，TerminreallZadidostaw（40％）”napodsta－Wleinformadiwskazanych

przezwykonawcewformularzuoferty・Wfomularzuofertywskaza王5dnikalendarzowychna

realizaqe ushlgl言iczony od momentu otr2ymania zgIoszenia od ZamawlaJaCegO，Za CO

Zamawlaja．CyPrZyZnalWykonawcy40pkt・

CzeSenr14 Numeroferbr �＿Wzorcowanietemometr6 　Wykonawca �W Cenaoferty bmtto wz士 �Termin realizaql usIugi wdniach �Liczbapunktew uZDrSkanychw kIVtehum： ��Laczna punktacia 

K1－Cena Ofe巾r brutto－ Waga60％ �K2－Ter工mm redka（ji usm喜一 Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �POL－EKOLabora＿tOrium PomiaroWeSp．zo．〇・ uliKokoszycka－172C， 44＿300WodzisぬwSlaski �2952，00 �5 �60 �40 �100 

PRW／2520／ 　2022 �”TermoゼrecyZ，ja一刀SpeIka－ Ja＿WnaBarahski uLDanutySiedzikdwny7， 51－214Wroc王aw �3154，95 �5 �56，14 �40 �96，14 

Uzasadnieniewyboruoferty：

WbranaofertaWykonawcy：POL－EKO Laboratorium Pomiarowe Sp・z〇・〇・，Wodziskw

Slaskiuzyskalamaksymalnかacznaliczbepunktbwww／wkryteriachocenyofert・Wkonawca

spe左niawarunkludzia血wpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

wykonawcaPOL－EKOLaboratoriumPomiaroweSp・Z〇・〇・，WodzistawSlaskiwkryterium

Kl”Cena（60％）”uzyskaI60pkt・Zamam垂a？PrZyZnaユWykonawcypunktywkryteriumK2

”TerminrealizaCかushgi（40％）”napodstawleinfomadiwskazanychprzezWykonawceY

fomularzuoferty．WformularzuofertywskazaI5dnikalendarzowychnarealiza（衰usmgl，

liczonyodmomentuotr2ymaniazgioszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnat

Wykonawcy40pkt・

Wkonawca，，Temo－Precyそja，，Sp6批aJawnaBarahski，WrocIawwkryteriumKl”Ce雪a

（60％）”uzyskaI56，14pkt・Zam謝専acyprzyzna圭WykonawcypunktywkryteriumK2，，Temln

realizadluSIugi（40％）”napodstawleinforma箪wskazanychprzezWykonawcew鵡mularzu

oferty・WfomularzuofertywskazaI5dnikalendarzovJyChnareallZaqeuShLgi，liczonyod

momentuotrzymaniazgbszeniaodZamawlajaCegO，ZaCOZam翻Th劉aCyPrZyZnalWykonawcy

40pkt．

ZAWtADOMIENIEO ODRzUCENIUOFERTY

DziaZajacnapodstaWieart・253ust・lpkt2ustawyzllwrzeSrlia－2019r・－Prawozamewieh

publicznych（Dz．U．22021r・，POZ・1129zp6n・Zm・）ZamawiajacyWqjew6dzklInspektorat

Wetelつ7nariiw0lsztyniezawiadamiaoodrzuceniuofertyWykonaWCy‥EllipseElizaGabryszak・

Slesin，WcZeSClnrll・



UzasadnlemepraWne：

－　art・226ust・lpkt8ustaWyPzp，Cyt∴”Zamawiajacyodrzucaoferte言eZelizawieI・araZaco

niskacenelubkosztwstosunkudoprzedmiotuzam6wienla．”

－　art・224ust・6ustawyPzp，Cyt∴”Odrzuceniu言a－koofertazraZac。niskacenalubkosztem，

POdlegaofertawykonawcy，ktCuynieudzieliIwy］aSnlehwwyznaczonymteminie，lubJeZeli

Z疑onewyIaSnieniawrazzdowodamlnieuzasadniaJa＿POdanqWOferciecenylubkosztu．

Uzasadnieniefaktvcme：

ZamawlajaCyWdniu31maja2022rっnapodstavieart・224ust・2pktlusta＿WyPzp

WeZWaIⅥウkonawcedow砺aSnieniatreSciofertywzaLresieraZaconlSkiejcenywczeScimll．

Na－　POWyZSZe WeZWanie　ⅥVkonawca nie udzieliI odpowiedzi W yZnaCZOnym PrZeZ

ZamawlaJaCegOterminie．

WobecpoWyZSZegOZamawlaJaCyPOStanOWi土jaknawsteple．

Pouczenie：

NaczynnoSewpostepowaniuprzyshgujaSrodkiochronyprawneJnaZaSadachprzewidzianych

WdziaユeIXust狐一TyPzp（art・505－590）・

謹齢親臨鰭鯨
Dorot誰PO融尿

Rozdziehik：

Egz nrl－a／a，BIP

ⅥウkonaIa；LulZaCytarska

Dnia．9．06．2022工．

ALiSTA tClEROWNIK ZESPOLU
dsAO楊瀞NYCH

RiかaI孝yI地Bialek




