
  

       Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul .  Kaz imierzowska 29 , 08-110 Siedlce  

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl 

Siedlce, dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Nr sprawy: WIW-AD.272.12.2019  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.12.2019 na dostawę odczynników i pożywek do hodowli 

komórkowej, selektywnej pożywki do izolacji pałeczek Brucella SDA+SS, selektywnej namnażającej pożywki bulionowej do izolacji pałeczek 

Brucella – SDB+SS, pożywki gotowej AKG do urzęsiania pałeczek Salmonella, szczepów wzorcowych, płytek odciskowych dla Zakładu Higieny 

Weterynaryjnej w Warszawie 

Informacja 

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach informuje, jak niżej: 

 

Pakiet nr 1: odczynniki i pożywki do hodowli komórkowej 

Lp. 
Firma oraz adres wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie 

Cena 
Termin 

płatności 
Termin 

gwarancji 
Termin dostawy 

1. 

IMMUNIQ Beata Solon – Gogol 

ul. Sąsiedzka 1 

44-240 Żory 

2.533,80 zł  

brutto 

30 dni od dnia 

otrzymania 
faktury. 

Zgodnie z 

zapisami SIWZ 

Zgodnie z 

zapisami SIWZ 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 2.600 zł brutto (słownie: dwa tysiące 

sześćset złotych brutto).  

 

 

Siedlce, dnia  06 września 2016 r.  
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Pakiet nr 2: selektywna pożywka do izolacji pałeczek Brucella SDA+SS, selektywna namnażająca pożywka bulionowa do 

izolacji pałeczek Brucella – SDB+SS, pożywka gotowa AKG do urzęsiania pałeczek Salmonella.  

Lp. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 
Cena 

Termin 

płatności 

Termin 

gwarancji 
Termin dostawy 

-- --------------------------------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 4.650 zł brutto (słownie: cztery tysiące 

sześćset pięćdziesiąt złotych brutto). 

 

Pakiet nr 3: szczepy wzorcowe. 

Lp. 
Firma oraz adres wykonawców, 
którzy złożyli oferty w terminie 

Cena 
Termin 

płatności 
Termin 

gwarancji 
Termin dostawy 

1. 

Aregenta Sp. z o. o. Sp. k 

ul. Polska 114 

60-401 Poznań 

805,68 zł  
brutto 

30 dni od dnia 

otrzymania 
faktury. 

Zgodnie z 
zapisami SIWZ 

Zgodnie z 
zapisami SIWZ 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.200 zł brutto (słownie: cztery tysiące 

sześćset pięćdziesiąt złotych brutto). 
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Pakiet nr 4: płytki odciskowe. 

Lp. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 
Cena 

Termin 

płatności 

Termin 

gwarancji 
Termin dostawy 

1. 

BTL Sp. z o. o. 

Zakład Enzymów i Peptonów 

ul. Bolesława 13 

93-492 Łódź 

6.102,00 zł  

brutto 

30 dni od dnia 

otrzymania 

faktury. 

Zgodnie z 

zapisami SIWZ 

Zgodnie z 

zapisami SIWZ 

2. 

BioMaxima 

ul. Vetterów 5 

20-277 Lublin 

5.514,48 zł  
brutto 

30 dni od dnia 

otrzymania 
faktury. 

Zgodnie z 
zapisami SIWZ 

Zgodnie z 
zapisami SIWZ 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 5.870 zł brutto (słownie: pięć tysięcy 

osiemset siedemdziesiąt złotych brutto). 

 

 

 

 

 

 


