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Zawiadomienie o wyborze oferty 

 

            Wojewódzki Inspektorat Weterynarii  w Opolu na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy 

z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164, z późn. zm.) informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego nr 

WIW.DA.272.4.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r. na zakup wraz  z dostawą dla Zakładu 

Higieny Weterynaryjnej przy Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii  w Opolu 

odczynników laboratoryjnych, materiałów referencyjnych, wzorców chemicznych. 

Kryterium wyboru była cena ofert  - 60 pkt oraz termin dostawy od złożenia zamówienia do 

wykonawcy – 40 pkt. Wybrano Wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę i 

najkorzystniejszy termin dostawy od złożonego zapotrzebowania przy spełnieniu wymagań 

określonych przez Zamawiającego  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Jako najkorzystniejsze wybrano oferty złożone przez firmy:      

 

Zadanie 1 

LGC Standards Sp.  z o.o, Ul. M. Konopnickiej 1, 

Dziekanów Leśny, 

05-092  Łomianki 

Cena brutto: 13 545,99 zł 

Termin dostawy: 21 dni  

Liczba pkt. w kryterium    „ cena oferty” – 60  pkt 

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy -  40 pkt 

 

Zadanie 2 

LGC Standards Sp.  z o.o, Ul. M. Konopnickiej 1, 

Dziekanów Leśny, 

05-092  Łomianki 

Cena brutto: 31 297,35 zł 

Termin dostawy: 21 dni  

Liczba pkt. w kryterium    „ cena oferty” – 60 pkt 

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy -  40 pkt 

 

Tusnovics Instruments Sp. z o.o,  

ul. Bociana 4 A/49 A, 

31-231 Kraków 

Cena brutto: 32 360,07 zł 

Termin dostawy: 21 dni  

Liczba pkt. w kryterium  „ cena oferty”  - 58,03 pkt 

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy -  40 pkt 

 

Zadanie 3 

Merck Sp. z o.o,  

ul. Jutrzenki 137 

02-231 Warszawa 



Cena brutto: 1 169,73 zł 

Termin dostawy: 2 dni robocze 

Liczba pkt. w kryterium    „ cena oferty” –  60  pkt 

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy -  40 pkt 

 

Tusnovics Instruments Sp. z o.o,  

ul. Bociana 4 A/49 A, 

31-231 Kraków 

Cena brutto: 1 900,00 zł 

Termin dostawy: 21 dni  

Liczba pkt. w kryterium  „ cena oferty”  - 36,94 pkt 

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy -  3,81 pkt 

 

Zadanie 4 

IDALIA I Wolak Sp. Jawna 

ul. Zubrzyckiego 10, 

26-610 Radom 

Cena brutto: 7 673,69 zł 

Termin dostawy: 7 dni  

Liczba pkt. w kryterium    „ cena oferty” –  56,10  pkt 

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy -  40 pkt 

 

KRAKCHEMIA S.A 

ul. Pilotów 10 

31-462 Kraków 

Cena brutto: 7 174,47 zł 

Termin dostawy: 7 dni  

Liczba pkt. w kryterium    „ cena oferty” –  60 pkt 

Liczba pkt. w kryterium termin dostawy -  40 pkt 
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