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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 do badań laboratoryjnych, znak sprawy: WIW-A-

AGZ.272.1.09.2022.KK 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129  

z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty 

najkorzystniejszej: 

 
Część nr 1 – Testy API z odczynnikami 

Numer oferty Wykonawca 
Cena  

oferty brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: Łączna 
punktacja K1- Cena 

brutto oferty – 

60 % 

K2 – termin 

realizacji 

dostawy - 40% 

Oferta najkorzystniejsza 

RPW/2830/2022 
z dnia 07.06.2022 

bioMerieux Polska Sp. z o.o. 
Ul. Gen. J. Zajączka 9 
01-518 Warszawa 
NIP: 527 020 33 42 

16 312,69 zł 
(podstawa + opcja) 
10 209,91 zł 

(podstawa) 

15 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 najwyższą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

 

W/w Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 punktów. Zamawiający przyznał Wykonawcy 

punkty w kryterium K2 (40%) na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Wykonawca w formularzu oferty wskazał termin realizacji dostawy: 15 dni, 

za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 punktów.  

 

 

 

 

 

 

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl


Część nr 2 – Karty do analizatora VITEK 

Numer oferty Wykonawca 
Cena  

oferty brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: Łączna 
punktacja K1- Cena 

brutto oferty – 

60 % 

K2 – termin 

realizacji 

dostawy - 40% 

Oferta najkorzystniejsza 

RPW/2830/2022 
z dnia 07.06.2022 

bioMerieux Polska Sp. z o.o. 
Ul. Gen. J. Zajączka 9 
01-518 Warszawa 
NIP: 527 020 33 42 

31 934,74 zł 
(podstawa + opcja) 
24 572,84 zł 

(podstawa) 

15 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 najwyższą łączną liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert. Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

 

W/w Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 punktów. Zamawiający przyznał Wykonawcy 

punkty w kryterium K2 (40%) na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Wykonawca w formularzu oferty wskazał termin realizacji dostawy: 15 dni, 

za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 punktów.  

 
Część nr 6 – Szybki test do jednoczesnego wykrywania pozostałości antybiotyków w mleku 

Numer oferty Wykonawca 
Cena  

oferty brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: Łączna 
punktacja K1- Cena 

brutto oferty – 

60 % 

K2 – termin 

realizacji 

dostawy - 40% 

Oferta najkorzystniejsza 

RPW/2837/2022 
z dnia 08.06.2022 

NOACK Polen Sp. z o.o. 
ul. Poloneza 93 
02-826 Warszawa 
NIP: 526 020 50 32 

36 663,84 zł 
(podstawa + opcja) 
30 553,20 zł 

(podstawa) 

7 dni 60,00 40,00 100,00 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

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

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

udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada treści SWZ. 

 

W/w Wykonawca w kryterium K1 uzyskał 60,00 punktów. Zamawiający przyznał Wykonawcy 

punkty w kryterium K2 (40%) na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w 

formularzu oferty. Wykonawca w formularzu oferty wskazał termin realizacji dostawy: 7 dni, 

za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40,00 punktów.  

 

 

Warmińsko-Mazurski 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

w Olsztynie 
         /-/Jerzy Koronowski 

 

 

 

 

 

Rozdzielnik: 

Egz. nr 1 – a/a, BIP 
Wykonała: Katarzyna Kawecka 
Dnia: 10.06.2022 r. 


