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/do publicznej wiadomości/ 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn.: dostawa testów diagnostycznych, odczynników laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-

AGZ.272.1.08.2021.KK 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał 
wyboru oferty najkorzystniejszej w częściach: 
 
Część nr 1 – Testy immunoenzymatyczne do wykrywania obecności przeciwciał dla 
wirusa enzootycznej białaczki bydła (BLV) w surowicy 

Numer 
oferty 

Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- Termin 

realizacji 

dostawy–40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2603 z 

24.06.2021 

PPH ESKULAP M. 

Furyk,  

J. Matłosz Spółka 
Jawna 

ul. Elsnera 6 

44-105 Gliwice 

NIP: 631-010-35-13 

46 740,00 12 dni 60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz Spółka Jawna, Gliwice 

jest ofertą jedyną i uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 12 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 
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Część nr 2 – Testy Elisa do diagnostyki chorób drobiu, trzody chlewnej i bydła 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy  

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy- 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2603 z 

24.06.2021 

PPH ESKULAP M. 

Furyk,  

J. Matłosz Spółka 

Jawna 

ul. Elsnera 6 

44-105 Gliwice 
NIP: 631-010-35-13 

218 694,00 12 dni 60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: PPH ESKULAP M. Furyk, J. Matłosz Spółka Jawna, Gliwice 

jest ofertą jedyną i uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 12 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

 
Część nr 3 – Karty do analizatora VITEK 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy  

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy- 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2598 z 

24.06.2021 

bioMerieux Polska 
Sp. z o.o. 

ul. Gen. J.  

Zajączka 9 

01-518 Warszawa 

NIP: 527-020-33-42 

19 495,11 7 dni 60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: bioMerieux Polska Sp. z o.o., Warszawa jest ofertą jedyną  

i uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 7 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część nr 6 – Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych firmy 
Immunolab 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy  

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy- 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2611 z 

24.06.2021 

Zakład Badawczo-

Wdrożeniowy 

Ośrodka 

Salmonella 
Immunolab Spółka 

z o.o. 

Ul. Kładki 24 

80-822 Gdańsk 

NIP: 586-201-12-40 

3 132,00 7 dni 60,00 40,00 100,00 

Pozostałe oferty 

2619 z 

25.06.2021 

Labiol.pl Emilia 
Zysk – Puda 

Ul. Elbląska 10/77 

01-737 Warszawa 

NIP: 525-231-17-71 

4 505,76 7 dni 41,71 40,00 81,71 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella 

Immunolab Spółka z o.o., Gdańsk jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała maksymalną łączną 

liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. 

Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” 

na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu 

oferty wskazał 7 dni roboczych na realizacje dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia 

drogą elektroniczną od Zamawiającego, za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

Wykonawca Labiol.pl Emilia Zysk – Puda, Warszawa w kryterium K1 uzyskał 41,71 pkt. 

Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” 

na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu 

oferty wskazał 7 dni roboczych na realizacje dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia 

drogą elektroniczną od Zamawiającego, za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

 
Część nr 7 – Surowice do identyfikacji antygenów somatycznych i rzęskowych firmy 
Sifin 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy  

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy- 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2610 z 

24.06.2021 

Graso Zenon 
Sobiecki 

Ul. Krąg 4a 

83-200 Starogard 

Gdański 

NIP: 592-020-23-48 

8 947,80 10 dni 60,00 40,00 100,00 

Pozostałe oferty 

2576 z 

24.06.2021 

Biomedica Poland 
Sp. z o.o. 

Ul. Raszyńska 13 

05-500 Piaseczno 

NIP: 526-000-46-41 

10 143,99 
(omyłka 

rachunkowa) 

10 144,01 

15 dni 52,92 26,67 79,59 



Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Graso Zenon Sobiecki, Starogard Gdański jest ofertą 

najkorzystniejszą i uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. 

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 10 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

Wykonawca Biomedica Poland Sp. z o.o., Piaseczno w kryterium K1 uzyskał 52,92 pkt. 

Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” 

na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu 

oferty wskazał 15 dni roboczych na realizacje dostawy, liczonych od dnia przesłania 

zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 

26,67 pkt. 

 

Część nr 8 – Koniugaty przeciwko nukleokapsydowi wirusa wścieklizny 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy  

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy- 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2624 z 

25.06.2021 

Sterbios Sp. z o.o. 

Ul. Rakowiecka 

36/lok. 319 A 

02-532 Warszawa 

NIP: 118-179-39-08 

11 881,65 15 dni 60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Sterbios Sp. z o.o., Warszawa jest ofertą jedyną i uzyskała 

maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 15 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

 

Część nr 9 – Preparaty do diagnostyki brucelozy oraz pozostałe preparaty i koniugaty 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy  

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy- 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2589 z 

24.06.2021 

Centrum 

Zaopatrzenia 

Medycznego i 

Weterynaryjnego 
„Centrowet–Cezal” 

Sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowskiego 

133/135 

60-543 Poznań 
NIP: 781-152-95-48 

22 071,41 15 dni 60,00 40,00 100,00 

 



Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego 

„Centrowet–Cezal” Sp. z o.o., Poznań jest ofertą jedyną i uzyskała maksymalną łączną liczbę 

punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 15 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

 
Część nr 16 – Wzorce wg katalogu dr Ehrenstorfera 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy  

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto – 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy- 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

2566 z 

23.06.2021 

LGC Standards  

Spółka z o.o. 

Ul. Ogrodowa 

27/29, Kiełpin 

05-092 Łomianki 

NIP: 524-000-44-77 

2 876,97 10 dni 60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: LGC Standards Spółka z o.o., Kiełpin jest ofertą jedyną  

i uzyskała maksymalną łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

w kryterium K2 „Termin realizacji dostawy (40%)” na podstawie informacji wskazanych przez 

Wykonawcę w formularzu oferty. W formularzu oferty wskazał 10 dni roboczych na realizacje 

dostawy, liczonych od dnia przesłania zamówienia drogą elektroniczną od Zamawiającego, za 

co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 pkt. 

 

 

Pouczenie: 

Na czynność w postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych 

w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

Warmińsko – Mazurski 

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

W Olsztynie 

/-/Jerzy Koronowski 
 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – a/a, BIP 

Wykonała: Katarzyna Kawecka 


