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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: dostawa testów diagnostycznych, odczynników 

laboratoryjnych, pożywek, znak sprawy: WIW-A-AGZ.272.1.06.2021.LC 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019) – 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 

częściowej 

Liczba punktów 
uzyskanych w 

kryterium: 

Łączna 
punktacja K1- Cena oferty 

brutto– 

waga 60 % 

K2- Termin 

realizacji 

dostawy 

częściowej – 

waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

Nr 1934 z 
17.05.202

1 

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

20.621,60 
(omyłka 

rachunkowa) 

20.621,59 

15 dni 60 40 100 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: bioMerieux Polska Sp. z o.o. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 
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 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

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

Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie kryterium K2 w formularzu oferty wskazał 15 dni 

roboczych na realizacje dostawy częściowej, liczony od dnia przesłania zamówienia drogą 

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

mailto:wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl


 
Część nr 2 – Testy do badania żywności do wytwarzania środowisk gazowych 

Numer 
oferty 

Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

częściowej 

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena oferty 

brutto– 

waga 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy 

częściowej – 
waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

Nr 1949 z 
18.05.2021 

Argenta Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Polska 114 
60-401Poznań 
NIP: 781-101-16-56 

10.852,38 7 dni 60 40 100 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Argenta Sp. z o.o. Sp. k. ul. Polska 114, 60-401Poznań 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 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

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

Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie kryterium K2 w formularzu oferty wskazał 7 dni 

roboczych na realizacje dostawy częściowej, liczony od dnia przesłania zamówienia drogą 

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

 
Część nr 3 – Podstawowe odczynniki chemiczne 

Numer 
oferty 

Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

częściowej 

Liczba punktów uzyskanych 
w kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena oferty 

brutto– 

waga 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy częściowej 
– waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

Nr 2008 z 
19.05.2021 

ABChem Agnieszka 
Busler 
ul. Janowicza 19 
10-686 Olsztyn 

18.323,69 7 dni 57,45 40 97,45 

Pozostałe oferty 

Nr 2022 z 
20.05.2021 

PTH „CHEMLAND”  
Zbigniew Bartczak 
ul. Usługowa 3 
73-110 Stargard 

17.454,86 10 dni 60 28 88 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: ABChem Agnieszka Busler ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn 
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 57,45 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

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

Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie kryterium K2 w formularzu oferty wskazał 7 dni 

roboczych na realizacje dostawy częściowej, liczony od dnia przesłania zamówienia drogą 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



Część nr 4 – Materiały referencyjne wg katalogu LGC Standards 

Numer 
oferty 

Wykonawca 

Cena 
oferty 
brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

częściowej 

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena oferty 

brutto– 

waga 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy częściowej 
– waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

Nr 1950 z 

18.05.2021 

LGC Standards Sp. z o.o. 
ul. Ogrodowa 27/29, 

Kiełpin 
05-092 Łomianki 

3.148,80 20 dni 60 40 100 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: LGC Standards Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin 05-092 
Łomianki 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 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

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

Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie kryterium K2 w formularzu oferty wskazał 20 dni 

roboczych na realizacje dostawy częściowej, liczony od dnia przesłania zamówienia drogą 

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

 
Część nr 5 – Pożywki podstawowe i ekstrakty biologiczne 

Numer 
oferty 

Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

częściowej 

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena oferty 

brutto– 

waga 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy częściowej 
waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

Nr 1933 z 

17.05.2021 

BioMaxima S.A. 
ul. Vetterów 5 

20-277 Lublin 

4.478,76 7 dni 60 40 100 

Pozostałe oferty 

Nr 2033 z 
20.05.2021 

BTL Sp. z o.o. Zakład 
Enzymów i Peptonów 
ul. Bolesława 13 
93-492 Łódź 

5.760,00 7 dni 46,65 40 86,65 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 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 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

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

Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie kryterium K2 w formularzu oferty wskazał 7 dni 

roboczych na realizacje dostawy częściowej, liczony od dnia przesłania zamówienia drogą 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część nr 6 – Podłoże RAPID 

Numer 
oferty 

Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

częściowej 

Liczba punktów 
uzyskanych w kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena oferty 

brutto– 

waga 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy 

częściowej  
waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

Nr 1963 z 
18.05.2021 

Sterbios Sp. z o.o. 
ul. Rakowiecka 36/319A 
02-532 Warszawa 

87.379,20 7 dni 60 40 100 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: Sterbios Sp. z o.o. ul. Rakowiecka 36/319A, 02-532 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 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

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

Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie kryterium K2 w formularzu oferty wskazał 7 dni 

roboczych na realizacje dostawy częściowej, liczony od dnia przesłania zamówienia drogą 

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

 
Część nr 7 – Pożywki gotowe do kontroli czystości środowiska 

Numer oferty Wykonawca 
Cena oferty 

brutto  
w zł 

Termin 
realizacji 
dostawy 

częściowej 

Liczba punktów uzyskanych 
w kryterium: 

Łączna 
punktacja 

K1- Cena oferty 

brutto– 

waga 60 % 

K2- 

Termin realizacji 

dostawy częściowej 
–waga 40 % 

Oferta najkorzystniejsza 

Nr 1933 z 
17.05.2021 

BioMaxima S.A. 
Ul. Vetterów 5 
20-277 Lublin 

11.664,00 7 dni 60 40 100 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

Wybrana oferta Wykonawcy: BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin 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 pkt. Zamawiający przyznał Wykonawcy punkty  

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

Wykonawcę w formularzu oferty. Przy ocenie kryterium K2 w formularzu oferty wskazał 7 dni 

roboczych na realizacje dostawy częściowej, liczony od dnia przesłania zamówienia drogą 

elektroniczną od Zamawiającego, za co Zamawiający przyznał Wykonawcy 40 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: Luiza Cytarska 


