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dot.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. Numer sprawy: 2017-8.1.
Nazwa
zadania sterylizacja
i kastracja psow i kotow

1' Dziatlqc na podstawie art.92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamowien publicznyr:n zamawiajqcy
informuje, ze w prowadzonym postqpowanii wybrano do realizacjizamowieniahalkorzystniejszq
ofertg zlo2onq przez wykonawce
:

Katedra Chorob Malych Zwierzqtz Klinika
Wydz. Med. Wet. SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Uzasadnienie wyboru:

ofertq nilkorzy
kryteriow ocen
otrzymala

tala z:godnie z arl.91 ust. 1 ustawy pzpt, na podstawie
Specyt'ikacji istotnych warunkow zam(lwienia. oferla
tj. 100 zgbonie ze wzoramr opisanymi w specyfikacji

najw

istotny'ch warun

W prowadzonym postqpowaniu zlo2onct nastgpujqce oferty

Lp.:

1

ryvkonawcy:

Katedra crr'rob Marych zwierzqtz Krinikq
.\3zwa
Wydz. Med. Wet. SGGW w Warszawie
Adres wykonawcy:
ul. Nowoursynowska 159 C
02-776 Warszawa
Cena oferty brutto:
74.52A,00 zl
Liczba pkt. w kryterium cena: 100
Liczba pkt. w kryterium termin:
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:
Lp.:

2

Nazwa wykonawcy:
Adres wykonawcy:

Animarl-med s.c. Tomasz Owczarek, Dariusz Mularczyk

ul. Zytnia 1ti/S

01-014. Warszawa
Cena oferly brutto:
76.000,00 zl
Liczba pkt. w kryterium cena: 9g,05
Liczba pkt. w kryterium terrnin:
Liczba pkt. w kryterium gwarancja:
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Dzialei,qc

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamowiefi publicznyclr zamawiajqcy

informuje, 2e w prowadzonym postqpowaniu nie zostaliwykluczeni zadniwykonaLwcy.
I p[o Dzialajqc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zam6wieh publicznyr:h iamawiajqcy
informuje, ze w prowadzonvm postgpowaniu nie zosta{y odrzucone zadne oferly.
I p. Podpisanie umowy mo2liwe bgdzie po dopelnieniu wszelkich formalno6ci. Miejsce i termin
podpisania umowy zostanq uzgodnione z wylonionym wykonawcq., w zakresie pos2czeg6lnych
zadan.

Srodki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiajqcego, wykonawcy przyslugujq Srodki oc;hrony prawnej

(Odwolanie, Skarga do Sqdu) wobec cz:ynnosci:
1) wykluczenia wykonawcy z postgpowania o udzierenie zamowienia;
2) odrzucenia oferty wykonawcy
3) wyboru najkorzystniejszej oferty
W pozostalych przypadkach odwolanie nie prrzysluguje.

Wykonawca moze rowniez w terminie przerwidzianym do wniesienia odwolania poinformowac
zamawialqcego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci podjqtej przezzamawiajqceglo w niniejszym
postgpowaniu, lub
2) zaniechaniu czynno6ci, do kt6rej zamawiajqcy jest zobowiqzany na podstrawie uitawy,
na kt6re nie przyslulguje w niniejszym postgpowaniu odwolanie.
Termin wniesienia odwolani
nircnej powyzej informacji: 5 dni od dnia
przeslania niniejszego pisma
komunikacji elektronicznel lfats lub poczta
elektroniczna), lub 10 dni od
zego pisml, jezeli zostalo ono przesi"ne *
inny sposob.

lnformacje dotyczqce_S1odk6w ochrony prawnej znaldujq sig w Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia oraz \ t Dziale Vl Prawa zamowie i publicznyc'l'r ,,Srodki ochrony prJwnej", ar1. od
179 do 1989.
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