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Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi  

w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 

ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych  

i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Patologii WIW w Opolu,  

w części nr 1: Sukcesywny zakup odczynników – krążki antybiotykogramowe – na 

potrzeby Pracowni Patologii, w części nr 2: Sukcesywny zakup odczynników – testy 

biochemiczne – na potrzeby Pracowni Patologii, w części nr 3: Sukcesywny zakup 

odczynników – testy biochemiczne, odczynnik Kovacs'a – na potrzeby Pracowni 

Patologii, w części nr 4: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – probówki, 

głaszczki, ezy, końcówki, pipety, szkiełka – na potrzeby Pracowni Patologii,  

w części nr 5: Sukcesywny zakup materiałów laboratoryjnych – szkiełka, wymazówki – 

na potrzeby Pracowni Patologii, w części nr 8: Sukcesywny zakup odczynników – ATCC 

– na potrzeby Pracowni Patologii, w części nr 10: Sukcesywny zakup materiałów 

laboratoryjnych – spirytus, preparat do mycia i dezynfekcji – na potrzeby Pracowni 

Patologii oraz w części nr 11: Sukcesywny zakup odczynników – alkohol, barwniki – na 

potrzeby Pracowni Patologii. 
 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym 

postępowaniu, w części nr 1, w części nr 2, w części nr 3, w części nr 4, w części nr 5, w części nr 8,  

w części nr 10 oraz w części nr 11 dokonano czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 1 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

3 

Argenta Sp. z o.o. Sp.k. 

ul. Polska 114 

60-401 Poznań 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 

 

 

Do: 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

Nasz znak:  WIW.DA.272.7.2022 

Dot. sprawy nr: WIW.DA.272.7.2022 Pismo z dnia:  

Opole, 20.05.2022r. 
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W postępowaniu w części nr 1, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono więcej ofert oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 1, w 

terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy.  
 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 2 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

5 

bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

ul. Gen. Józefa Zajączka 9 

01-518 Warszawa 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 

 

W postępowaniu w części nr 2, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono więcej ofert oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 2, w 

terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy.  
 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 3 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

5 

bioMerieux Polska Sp. z o.o. 

ul. Gen. Józefa Zajączka 9 

01-518 Warszawa 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 

 

W postępowaniu w części nr 3, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono więcej ofert oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 3, w 

terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy.  
 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 4 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

6 

Mar-Four Marian Siekierski 

ul. Srebrzyńska 5/7 

95-050 Konstantynów Łódzki 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 

 

W postępowaniu w części nr 4, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono więcej ofert oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 4, w 

terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy. 
 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 5 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

6 

Mar-Four Marian Siekierski 

ul. Srebrzyńska 5/7 

95-050 Konstantynów Łódzki 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 
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W postępowaniu, w części nr 5, złożono jeszcze jedną ofertę: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

7 

LAB PATH EXPERTS 

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27b/33 

62-028 Koziegłowy 

„Cena” – 46,86 pkt.  

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 86,86 pkt.  

 

W postępowaniu w części nr 5, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 5, w 

terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy, tj. z uwzględnieniem art. 577 ustawy, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 8 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

4 

LGC Standars Sp. z o.o. 

ul. Ogrodowa 27/29 

05-092 Kiełpin 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 

 

W postępowaniu w części nr 8, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono więcej ofert oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 8,  

w terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy. 
 

 

NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 10 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

1 

Idalia Ludwikowscy Spółka Jawna 

Ul. Marii Fołtyn 10 

26-615 Radom 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 

 

W postępowaniu, w części nr 10, złożono jeszcze dwie oferty: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

2 

Alpinus Chemia Sp. z o.o. 

ul. Garbary 5 

86-050 Solec Kujawski 

„Cena” – 54,20 pkt.  

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 94,20 pkt.  

 

W postępowaniu w części nr 10, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 10, 

w terminie określonym w art. 308 ust. 2 ustawy, tj. z uwzględnieniem art. 577 ustawy, w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  
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NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĄ w części nr 11 jest: 

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Liczba zdobytych punktów w kryterium oceny ofert 

1 

Idalia Ludwikowscy Spółka Jawna 

Ul. Marii Fołtyn 10 

26-615 Radom 

„Cena” –60,00 pkt. 

„Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia” – 40,00 pkt. 

Łącznie – 100,00 pkt. 

 

W postępowaniu w części nr 11, nie złożono więcej ofert, nie odrzucono więcej ofert oraz nie 

wykluczono żadnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 11, w 

terminie określonym w art. 308 ust. 3 pkt 1) lit. a) ustawy. 
 

 

 

 

 

  

Opolski  

Wojewódzki Lekarz Weterynarii 
 

 

Wacław Bortnik 

              
    
 
 


