
  

       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 12 sierpnia 2019 r. 

Nr sprawy: WIW-AD.272.40.2019  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy WIW-AD.272.40.2019 na dostawę testów 

ELISA do badań serologicznych 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 1: Dostawa szybkich testów do diagnostyki BSE oraz TSE owiec i kóz oraz CWD jeleniowatych wraz z akcesoriami 

oraz wynajmem i serwisowaniem sprzętu umożliwiającego ich wykonanie: 

L.p. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 
Cena  Termin dostawy 

Termin 

płatności 
Termin gwarancji 

1. 

PPH ESKULAP  

M. Furyk, J. Matłosz Sp. J. 

ul. Elsnera 6 

44-105 Gliwice  

556.061,50 zł netto 

683.955,64 zł brutto 

Zgodnie z 

zapisami SIWZ 
30 dni 

Zgodnie z zapisami 

SIWZ 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 970.000,00zł brutto (słownie: dziewięćset 

siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto).  

 

 



  

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul .  Kazimierzowska 29,  08-110 Siedlce  

tel.: (25) 632-64-59, fax: (25) 632-55-84, e-mail: wiw@wiw.mazowsze.pl, wiw.mazowsze.pl 
- 2 - 

Pakiet 2: Dostawa testów ELISA do badań w kierunku choroby Aujeszkyego: 

L.p. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 
Cena  Termin dostawy 

Termin 

płatności 
Termin gwarancji 

1. 

PPH ESKULAP  

M. Furyk, J. Matłosz Sp. J. 

ul. Elsnera 6 

44-105 Gliwice  

85.400,00 zł netto 

105.042,00 zł brutto 

Zgodnie z 

zapisami SIWZ 
30 dni 

Zgodnie z zapisami 

SIWZ 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 107.000,00 zł brutto (słownie: sto siedem 

tysięcy złotych brutto). 

 

Pakiet 3: Dostawa testów ELISA do badań w kierunku BVD/MD/BD, BVD/MD i PRRS: 

L.p. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 
Cena  Termin dostawy 

Termin 

płatności 
Termin gwarancji 

1. 

PPH ESKULAP  

M. Furyk, J. Matłosz Sp. J. 

ul. Elsnera 6 

44-105 Gliwice  

19.900,00 zł netto 

24.477,00 zł brutto 

Zgodnie z 

zapisami SIWZ 
30 dni 

Zgodnie z zapisami 

SIWZ 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 28.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia 

osiem tysięcy złotych brutto). 
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Pakiet 4: Dostawa testów ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi afrykańskiego pomoru świń: 

L.p. 
Firma oraz adres wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie 
Cena  Termin dostawy 

Termin 

płatności 
Termin gwarancji 

1. - - - - - 

 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 51.845,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt 

jeden tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych brutto). 

 

 

 


