
  

       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 14 czerwca 2019 r. 

Nr sprawy: WIW-AD.272.30.2019 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.30.2019 na dostawę zestawu do 
izolacji DNA z żywności i pasz oraz odczynnika do przeprowadzenia reakcji real time PCR dla Zakładu Higieny 
Weterynaryjnej w Warszawie: Pakiet nr 1 - Dostawa zestawu do izolacji DNA z żywności i pasze; Pakiet nr 2 - Dostawa 
TaqMan Universal PCR Master Mix do przeprowadzenia reakcji real time PCR. 

 

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 - Dostawa zestawu do izolacji DNA z żywności i pasz. 

Lp. 
Firma oraz adres wykonawcy, 

którzy złożyli oferty w 
terminie 

Cena Termin dostawy 
Termin 

płatności 

Termin 

gwarancji 

1. 

Promega GmbH 

Schildkrötstraβe 15 
D-68199 Mannheim (Niemcy) 

3.918,00 zł netto 

Zgodnie z 

zapisami  
w SIWZ 

30 dni od dnia 
otrzymania przez 
Zamawiającego 

faktury VAT 

12 miesięcy 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące 

pięćset złotych brutto). 
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Pakiet nr 2 - Dostawa TaqMan Universal PCR Master Mix do przeprowadzenia reakcji real time PCR. 

Lp. 
Firma oraz adres wykonawcy, 

którzy złożyli oferty w 

terminie 

Cena Termin dostawy 
Termin 

płatności 
Termin 

gwarancji 

1. 
 Life Technologies Polska Sp. z o.o. 
ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

2.316,60 zł brutto 
Zgodnie z 
zapisami  

w SIWZ 

30 dni od dnia 

otrzymania przez 
Zamawiającego 

faktury VAT 

12 miesięcy 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 2.200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące 

dwieście złotych brutto). 

 

Sporządziła: Alicja Bałazy 

 


