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INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WARMII寸SKO－MAZURSKI

WOJEWODZKILEKARZWETERYNARII

W OLSZTYNIE

／dopLのlねzn白話αdomoScV

INFORMACJA O WBORZE OFERTY

Dotyczy：POStePOWaniaoudzieleniezamdwlenlaPublicznegoprowadzonegowtrybiepodstawowymbez

negoqlaqlPn∴uShgiwzakresieprzeglad6wokresowychiwzorcowaniasprzetulaboratoryJnegO，

Znaksprawy：WIW－A－AGZ．272．1．8．2022．LC

Dzia砧acnapodstawie art．253ust．l pktlwzw．Zart．253ust．2W2IW．Zart．260ust．l

ustawyzll wrzeSnla2019r・－Prawo zam6wieh publicznych（Dz．U．Z202l r．，POZ．1129

Z PdZn・Zm・）－　dal辞　ustawa Pzp，Zamawiajacyinformuje，ze dokona圭　Wyboru oferty

najkorzystni匂sze〕：

CzeSenrl－Przegladokresowmikroskop6wlaboratoryinych 

Numeroferty �Wykonawca �Cenaoferbr bmtto WZl �Termin realizaql us血gi wdniach �Liczbapunktew u28，Skanychw krvterium： ��Laczna punktaqa K1－Cena Oferげ bmtto－ Waga60％ �K2－Temn realiza〔担 usIu敏一 W，aga40％ 

Ofenan勾korzystniejsza 

RPW／2506／ 　2022 �WqlCiechowscySp．Jawna ul．Arkuszowa77，01－934 Waェsza爪Ta �3874，50 �5 �60 �40 �100 

RPW／2517／ 　2022 �OPTA－TECHsp．Z0．0． Al．KEN361ik．U211，02－ �4612，50 �5 �50，40 �40 �90，40 

Uzasadnieniewyboruorerty：

VhTbrana oferta Wykonawcy：PRECOETIC C〇・WQjciechowscy Sp・Jawna，Warszawa

uzyskaねmaksymalnatZaczn往llCZbepunktdwww／wkryteriach oceny ofert・Wykonawca

SPe土niawamnkiudziahlWPOStePOWanlu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

Wykonawca＿PRECOFTICC〇・WqjciechowscySp・Jawna，WarszawawkIyteriumKl”Cena＿

（60％）”uグSka土60pkt・Zama：WiajacyprzyznaIWykonawcypunktywkryteIiumK2”Termin

realizacjiustugi（40％）”napodstawleinformaqiiwskazanychprzezWykonawceWformularzu

Oferty．WfomularzuofertywskazaI5dnikalendarzowychna＿realizaqeusIugi，liczonyod

Wojew6dzkiInspektorat Weterynariiul．Sza＿ryCh Szeregdw7

10－07201sztyn

telJ　895241450，895241477，WiwoIsztvnの01sztvn．wiw．gov．Dl，WW．01sztynwiw．gov．pl



momentuotrzymanlaZgbszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnaIWkonawcy

40pkt．

WykonawcaOETA－TECHsp・Z。・〇・，WarszawawkryteriumKl。Cena（60％）’’uzyskaI50，40

pkt・Zama・単acyprzyznaIWykonawcypunktywkryteriumK2”Teminrealiza箪ushgl（40％）”

napodsta－WleinfomaqlWSkazanychprzezWykonawcewformularzu oferty・Wformularzu

ofertJrWSkazaI5dnikalendarzoWChnarealizacjeushgi，liczonyodmomentuotrzymania

zgbszenla－OdZamawlaJaCegO，Za－COZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcy40pkt・

CzeSenr2－Przegladokresowp壬uczekmikropbTtek 

Numerofer申 �Wykonawca �CenaoferbT bmtto lVZ王 �Termin realizaql ushgi wdniach �Liczbapunkt6w uzyskanychw krvtehum： ��乙aczna punktaqia Kl－Cena 0売却 bru壮0－ waga60％ �K2－reahzaqIi usIugl－ Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2504／ 　2022 �BIOKOMSpbIkaz Ogra＿niczona OdpowiedziaユnoSciaSp・ k．ul．Wspdlna－3，05－090 Janki �3444，00 �10 �60 �0 �60 

Uzasadnieniewyboruoft，rty；

WybranaofertaWykonawcy：BIOKOM Sp6膿a z ograniczona odpowiedzialnoScia Sp・k・，

J’ankiuzyskaIaZa．cznie60punkt6www／wkryterlaChocenyofert・WykonawcaspeIniawarunkl

udziaIuwpostepowaniu，aOfertaodpowiada－treSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）’’uzyskaI60pkt・Zamawiajacyprzvzna土Wykonawcy

punktywkrytehumK2”TeminrealizaQjidostawy（40％）”napodstawie言nformacjiwskazanych

przezwykonawcewfomularzuoferty・WformularzuofertywskazaIlO dnikalendarzowych

na realizaqLe－uS圭ugi，liczony od momentu otr2ymania zgbszenia od ZamawlaJaCegO，Za CO

ZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcyOpkt・

CzeSenr3－Przegladokresovwp王uczekmikrop柾ek 

NumeroferbT �WykonaWCa �CenaoferbT bmtto wzI �Termin realizaql usIugi wdniach �LiczbapunktdW uzyskanychw kytehum： ��Laczna punktada Kl一〇ena OfcHy bmtto－ �I健一reanzacli uslugi－ lVaga40％ 

Ofertanajkorzystni匂Sza 

RPW／2504／ 　2022 �BIOKOMSpd土kaz Ograniczona OdpowiedzialnoSciaSp・ k．ul．Wspblna3，05－090 Jamki �3672，00 �10 �60 �0 �60 

Uzasadnieniewyboruoftrty；

Wybrana ofertaWykonawcy：BIOKOM Sp61ka z ograniczona odpowiedzialnoScia Sp・k・，

JankiuzyskaIaZacznie60punkt6www／Wkryteriachocenyofert．Wykonawcaspetniawarunki

udzia士uwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）’’uzyska士60pkt．ZamawiaJa．CyPr2yZna王Wykonawcy

punkbTWkryteIiumK2”Terminrealizaqiidostavv（40％）”na＿POdstawielnformaqiiwskazanych

PrZeZWykonawcewformularzu oferty．Wfomularzuofertywskaza王10dnikalendarzowych



na－realizaqe us山岳1，1lCZOnyOd momentu otrzymaniazgbszeniaodZamawl劉aCegO，ZaCO

ZamawlaJaCyPrZy na圭WykonawcyOpkt．

CzeSenr4－Prze ladokreso analizator6wETI－MAX3000

Numeroferty �Wykonawca �Cenaoferbr bmtto �Termin realizaqil uslu �Licz；bapunktew uzyskanychw 
Kl－Cena � 

lVZI �　gl Wdniach �Ofer旬 bmtto－ Waga60％ �K2－reahzaql uslugl－ Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2523／ 　2022 �Sp．zo．0． ul．RaszJ′hska13， �16755，12 �10 �60 �0 �60 

Uzasadnieniewyboruof（導ty：

WybranaofertaWykonawcy：BiomedicaPolandSp・Z。・〇・，Piasecznou2ySkaIaねcznie60

Punkt6w w．W／w kIyteriach oceny ofert・Wyk。naWCa SPe圭nia warunki udziaIu

WPOStePOWanlu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WykonawcawkryteriumKl，，Cena（60％）”uzyska王60pkLZamawiajacyprzyznaIⅥサkonawcy

PunktywkryteriumK2”TerminrealizacjidostaWy（40％）”napodstawieinfoma前wskazanych

PrZeZWykonawcewfomularzuof訂ty・Wformularzuofertywskaza110dnikaユendarzowch

narealizade uslugl，liczony od momentu otrzymania－ZgIoszenia od ZamawlaJaCegO，Za CO

ZamawlajaCyPrZyZna土WykonawcyOpkt．

CzeSenr5－PrzegladokresowvcieplareklaboratorvinvchC02 

NumerofeI’ty �Wykonawca �Cenaoferty bmtto wrZ王 �Termin real立aql usIugi wdniach �Liczbapunkt6w u脅，SkanychlV kIVteI・ium： ��Laczna Punktaqia K1－Cena Ofe巾r bmtto－ Waga60％ �K2－Temh reahzacJi ushlgi－ Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �PomiaroweSp．zo．0． ul．Kokoszycka172C，44－ 300WodzistawSlaski �3690，00 �5 �60 �40 �100 

RPW／2505／ 　2022 �MaciejJanowicz ul．MariiSklodowskid－ Curie19A，64－000 KoScian �4317，30 �10 �51，28 �0 �51，28 

Uzasadnieniewybomoferty；

Wybrana ofertaⅥ亙konawcy：POL－EKO Laboratorium Pomiarowe Sp．20．0．，Wodzisねw

Slaskiu却SkaIamaksymalna圭acznallCZbepunktdwww／wkryteriachocenyofert．Wykonawca

SPehiawarunkiudzialuwpostepowaniu，a＿OfertaodpowiadatreScISWZ．

Wykonawca－POLEKOLaboratoriumPomiaroweSp・20．0．，WodzisねwSlaskiwkrytenum

Kl”Cena（60％）”uzyskaI60pkt・ZamawiaJaYPrZyZnaIWykonawcypunktywkrJTteriumK2

”Temin realizacjiushgi（40％）”na podstawleinfomadiwskazanych przez Wykonawce w

fomularzu oferty・Wformularzu ofertywskaza土5dnikalendarzoⅥyCh nareaHzacjeuslugl，

liczonyodmomentu otrzymaniazgIoszeniaodZamaⅥajaCegO，ZaCOZamaⅥaJaCyPrZyZnaI

Wykonawcy40pkt．



WykonawcaMERASERWJANOWICZ MaciejJanowicz，KoScian wkryterium K1，，Cena

（60％）”YSka描1・28pkt・ZamaⅥ専yprzyznalWykonawcypunktywkryteriumK2”Temin
reaJizaqiluS山gi（40％），，napodstawleinforma－diwskazanychprzezWykonawcewfomularzu

oferty．Wformularzuofertywskaza土10dnlkalendarzoWChnarealizadeushgi，liczonyod

momentuotrzymaniazgkszeniaodZamawlajatCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZna王Wykonawcy

Opkt・

Uzasadnieniewyboruoferty：

WybranaofertaWykonawcy‥CANBERRAPACKARDSp・z〇・〇・・Warszawauz，γSkaねねczme

60punkt6W．w w／W二kryteriach oceny ofert・WykoneLWCa SPelnia wamnkl udziam

wpostepowanlu，aOfertaodpowia－datreSciSWZ・

WykonawcawkryteriumKl”Cena（60％）”uzyskaZ60pkt・ZamawiajacyprzyznalWykonawcy

punktywkryteriumK2”Terminrealizadidostawy（40％）’’napodstawieinfomacilWSkazanych

przezⅥ亙konawcewformularzuoferty・WfomularzuofertywskazaIlOdnikalendarzowych

narealizaqe uslugl，liczony od momentu otrzymanla－Zgbszenia－Od ZamawlaJaCegO，Za CO

ZamawlaJaCyPr2yZnaIWykonawcyOpkt・

CzeSCnr7－Prze丸a＝doLresowapara－tbwdoautoma－tVCZnegOmiareczkowania 

Numeroferty �Wykonawca �Cena＿Oferty brutto WZt �Termin realizaqIl usIugi wdniach �Liczbapunktbw uzyskanychw krvtehum； ��Laczna punktada Kl－Cena Ofe吋 bmtto－ �K2－reallZaCii us王u由一 lVaga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2481／ 　2022 �MetrohmPoIska＿Sp．2 0．0． Opacz－K01onia－，uL Centralna27，05－816 �7207，80 �5 �60 �40 �100 

Uzasadnieniewyboruor｛導ty；

Wybrana oferta　Ⅵykonawcy：Metrohm PoIska Sp・z　〇・〇・，Opacz－Kolonia uzyskaIa

maksymalnatacznaliczbepunktewww／wkryteriachocenyofert・WykonawcaspeInia－Warunki

udziaIuwpostepowanlu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

WykonawcawkIyteriumKl。Cena（60％）”uヴSka主60pkt・ZamawiajacyprzyznaIWykonawcy

punktywkryteriumK2”Terminrealizaciidosta－Wy（40％）”napodstawieinfomacjiwskazanych

przezwykonawcewfomularzuoferty・Wformularzuofertywskaza壬5dnikalendarzoⅥyChna－

realizaqe ushigi，liczony od momentu otrzymania zgIoszenia od ZamawlaaCegO，Za CO

ZamawlaJaCyPrZyZna左Wykonawcy40pkt・



Uzasadnieniewyb°mO耗rty：

WybranaofertaⅥ申konawcy‥bioMerieuLXP°lskaSp・z〇・〇・，Warszawauzyskakねcznie60

Punkt6www／wkryteriachocenyofert・Wkonawca・SPehiawarun虹udzialuwpostepowaniu，

aofertaodpowiadatreSciSWZ．

WkonawcawkrytehumKl，，Cena（60％）”uzyska上60pkt・ZamawiaJaCyPrZyZnalWykonawcy

PunkBTWkryteriumK2”Teminrealizaqiidostawy（40％）”napodstawielnformadiwskazanych

PrZeZWykonawcewfomularzuoferty・Wformularzuofertywskaza土10dnikalendarzowch

narealizaqe ushgl言iczony odmomentu otrbymaniazgbszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCO

ZamawlaJa，CyPrZyZna左WykonawcyOpkt．

CzeSenrlO－WzorcowaniecieplaェeklaboratoI・yinvch 

Numeroferbr �Wkona、VCa �CenaoferbT brutto wrZ主 �Temin realizaql usIugi wdniach �Liczbapunkt6w uzyskanychw kIVtehum： ��Laczna punktaqia Kl－Cena Oferbr bmtto一 �K2－Tennh reallZaqii uslugl－ Waga40％ 

Olもrtanajkorzystnieisza 

RPW／2521／ 　2022 �EllipseElizaGabrysza－k Kotarbihskiego9， 62－651Slesin �9520，20 �5 �60 �40 �100 

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

UzasadnieniewybomoR導ty：

WybranaofertaWykonawcy：Ellipse Eliza Gabryszak，Slesinuzyskaねmaksymalna＝士aczna

liczbe punktdw w w／w krytenach oceny ofert．Wykonawca spe王nia．warunk udziatu w

POStePOWaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WykonP平CaEllipseElizaGabryszak，SlesinwkryteriumKl”Cena（60％）”uzyskaI60pkt・

Zamawlia；CyPr勾rZna士WykonawcypunktywkryteriumK2，，Terminreaユizadiushlgi（40％）”na

POdstawleinfomaqlWSkazanychprzezWykonawcewfomularzuoferty．Wformularzuoferty

WSkaza圭SdnlkalendarzoWyChnarealizaqeusmgi，liczonyodmomentuotrzymaniazgわszenla

OdZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZJZna王Wykonawcy40pkt．

WykonawcaPOLEKOLaboratoriumPomiar？WeSp・ZO・。・，Wodzislaw≦哩skiwkIyterium

Kl”Cena（60％）”uzyska149，09pkt・ZamawiaJ誓yPrZyZna王Wykonawcypunktywkryterium

K2，，TerminrealizaqluShgi（40％）”napodstawleinformacjiwskazanychprzezWykonawceY

formularzu oferty・Wfomularzu ofertyrWSkaza王5dnikalendarzowych narealiza（衰us山gl，

Hczonyod momentu otrzymaniazgbszeniaodZamawla：捻CegO，ZaCO ZamaⅥmJaCyPrPyZna圭



WykonaWCy40pkt・

CzeSenrll NumerofeI’br �ーWzorcowanietaZniwodn 　Wykonawca �VCh Cenaoferbr brutto WZt �Temin realizaql usmgi wdniach �Liczbapunkt6w uzyskanychw hvterium： ��Laczna punktaCja 

Kl一〇ena Ofe吋 brutto－ Waga60％ �Iく2－Tcrmin reaHz垂i usIugl－ TVaga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �POL－EKOLabora＿tOrium Pomia＿rOWeSp．zo．〇・ ul．Kokoszycka172C， 44－300Wodzis王aWS1年Ski �4059，00 �5 �60 �40 �100 

RPW／2521／ 　2022 �EllipseElizaGabIySZak Kotaェbihskiego9， 62＿651Slesin �5608，80 �5 � 

RPW／2505／ 　2022 �MERASERWJANOWICZ Maci匂Janowicz ul．MariiSkIodowskie主 Curie19A，64－000 KoScian �7084，80 �10 �34，37 �0 �34，37 

Uzasadnieniewybomorerty；

WybranaofertaWykonawcy‥POL－EKO Lab。ratOrium Pomiarowe Sp・z〇・〇・，Wodzislaw

SlaskiuzyskaIamaksJmalnaIacznaliczbepunkt6www／wkryteriachocenyofert・Wykonawca

speIniawarunki・udziahlWPOStePOWaniu）aOfertaodpowiadatreSciSWZ・

wykonawcaPOL－EKOLaboratoriumPomiar。WeSp・Z〇・〇・，WodzistawSlaskiwkryterium

Kl”Cena（60％）’’u勾TSkaI60pkt・ZamaⅥ垂今夕PrZyZna土WykonawcypunktywkryteriumK2

”Terminreahza（江ushlgl（40％）”napodstaⅥneinfomaqiwskazanychprzezWykonawceTT

formularzu oferty．WformularzuofertywskazaI5dnikalendarzoⅥyChnarealizacjeusmgl，

liczonyodmomentu otrzymanlaZg王oszeniaodZamawlaJaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnaI

Wykonawcy40pkt・

Wkonawca MERASERWJANOWICZ MaciejJanowicz，KoScian w kryterium Kl，，Cena

（60％），，uzyskaI34，37pkt・Zamavl垂往CyPrZJrZnaIWykonawcypunktywkryteriumK2”Temin

realiza箪ushgi（40％），’napodstawiemfomaqiwskazanychprzezWykonawcewfomularzu

oferty．Wfomularzuofertywskaza土10dnlkalendarzovlTyChnarealizajjeustugi，liczonyod

momentuotrzymaniazgIoszeniaodZamawLa．IaCegO，ZaCOZamawlaja－CyPrZyZnaIWykonawcy

Opkt．

CzeSenr12－Wzorcowaniesonddoreiestratorbwtemperaturv 

Numeroferty �Wykonawca �Cenaoferty brutto wzl �Termin realiza（うl us王ugi wdniach �Liczbapunktdw uzyskanychw krvterium： ��Laczna punktacja Kl－Cena Ofe吋 brlt0－ Waga60％ �K2－Temin realiz的i us山gl－ Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �PomiaroweSp．zo．0． ul．Kokoszycka172C， 44－300Wodzis圭awSlaski �14555，82 �5 �60 �40 �100 

PRW／2520／ 　2022 �”Temo－PrecyzJa”Spdtka �32064，04 �5 �27，23140 ��67，23 



ul．DanutySledzikGwny7，

51－214Wrockw

Uzasadnieniewyboruoferty：

Wbrana oferta－Wykonawcy：POL－EKO Laboratorium P°miarowe Sp．20．0．，WodzisIaw

SlaSkiuZBTSkaIamaksymalnかacznaliczbepunktbwww／wkryteriachocenyofert．Wkonawca

SPe土niawamnkiudziaIuwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．

WykonawcaPOLEKOLaboratoriumPomiaroweSp・Z。・〇・，WodzistawSlaskiwkryterium

Kl”Cena（60％）’’uzyskaI60pkt・Zamawaja3y．Pr2yZnaIWykonawcypunktywkryteriumK2

”Termin realizadi usmgi（40％）”na podstaⅥneinformaqii wskazanych przezⅥ亙konawce

Wfomularzuoferty・Wfomularzuoferty†TSkazaI5dnikalendarzowchnareaユizaqieushgi，

liczonyodmomentuotr2ymaniazgkszenlaOdZamawlajaCegO，Za－COZamawlaJaCyPrZyZna圭

Wykonawcy40pkt．

Wykonawca，，Temo－Precy勾a”Sp6批aJawna Barahski，Wr°Cねwwkryterium Kl，，Cena

（60％）”uグSkaI27，23pkt・Zaman中acyprPyZna土WykonawcypunktywkryteriumK2”Termm

realizaqiluSmgi（40％）”napodstawleinfomaqiiwskazmychprzezWykonawcewformularzu

Oferty・Wformularzu ofertywskazat5dnikaユendarzowychnarealizaqeusrugi，Hczonyod

momentuotr坤manla－ZgloszeniaodZamawlajaCegO，ZaCOZamawlaJaCyPrZyZnaIWykonawcy

40pkt．

CzeSenr13－Wzorcowanietemohigrometrbw 

Numeroferty �Wykonawca �Cenaoferty brutto wZI �Temh realizagl usIugi Wdniach �Liczbapunktdw uzyskanychw ��LaCZna punktacia Kl－Cena Ofe巧r brutto－ �I2－reaHza（ji uslugi－ Waga40％ 

Ofertanajkorzystniejsza 

RPW／2480／ 　2022 �PomiaroWreSp．20．0． ul．Kokos勾rCka1720， 44－300WodzisねwSlaski �3896，64 �5 �60 �40 �100 

Uzasadnieniewyboruoferty：

Wybrana一〇ferta Wykonawcy‥POL－EKO Laboratorium Pomiarowe Sp．20．0．，Wodzistaw

Slaskiu2ySkaIamaksymalnaZacznaliczbepunktbwww／wkryteriachocenyofert．WVkonawca

SPetniawarunkiudzia壬uwpostepowaniu，aOfertaodpowiadatreSciSWZ．
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