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Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie większej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamówień publicznych - na: Dostawę odczynników laboratoryjnych do badania mięsa
IUI obecność włośni dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie"

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm) Zamawiający informuje, że została wybrana

najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej nie większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na "Dostawę

odczynników laboratoryjnych do badania mięsa na obecność włośni dla Powiatowego

Inspektoratu Weterynarii w Kutnie". Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: BTL Sp. z 0.0.,

Zakład Enzymów i Peptonów, ul. Bolesława 13, 93-492 Łódź. Oferta uzyskała następującą

liczbę punktów:

Cena - 60 pkt

Termin dostawy - 40 pkt

Łączna liczba punktów - 100

Oferta spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, jest ważna i nie

podlega odrzuceniu. W związku z powyższym została przyjęta i uznana za najkorzystniejszą.

W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyły również firmy:



l. EPI Bogusława Nagórska,

ul. Stalowa 17/19 lok. 3, 03-425 Warszawa, która uzyskała następującą liczbę punktów:

Cena - 55,80 pkt

Termin dostawy - 5,60 pkt

Łączna liczba punktów - 61,40

2. Centrum Pepsyny Monika Kubik

ul. Liliowa 17, 95-070 Rąbień AB, która uzyskała następującą liczbę punktów:

Cena - 55,20 pkt

Termin dostawy - 40 pkt

Łączna liczba punktów - 95,20

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej ( ... ).
Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), Zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli
w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono
tylko jedną ofertę.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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