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Znak sprawy: ZP.262.5.2022 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

pn. „Dostawa odczynników chemicznych do Laboratorium Oceny Mleka 

Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt Laboratorium Referencyjnego z/s 

w Parzniewie” 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1129 ze zm.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 1 – Idalia 
Ludwikowscy Sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę odczynników 
chemicznych do Laboratorium Oceny Mleka Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt 
Laboratorium Referencyjnego z/s w Parzniewie. 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, złożona przez wykonawcę oferta spełnia 
wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, otrzymała najwyższą liczbę punktów 
spośród ważnie złożonych ofert tj. 100 pkt. i nie podlega odrzuceniu. 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono 
żadnej oferty. 

Zestawienie złożonych ofert i punkty przyznane 
w kryterium oceny ofert: 

Nr oferty, nazwa i adres 
wykonawcy 

Kryterium 

Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia (100 pkt) 

1. 
Idalia Ludwikowscy Sp. j. 
ul. Marii Fołtyn 10 
26-615 Radom  

100,00 pkt 

292 772,16 zł 

2. 
HURT-CHEM 
Hurtownia Odczynników 
Chemicznych Piotr Bartocha 
Duchnice, ul. Boczna 10 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

94,79 pkt 

308 856,13 zł 
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Wykonawca Idalia Ludwikowscy Sp. j., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, 
zaoferował realizację całego przedmiotu zamówienia w okresie od dnia zawarcia 
umowy, sukcesywnie do 31 grudnia 2022 r. albo do wyczerpania środków 
przeznaczonych na realizację umowy, za cenę brutto: 292 772,16 zł (słownie: 
dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa zł 16/100). 

Zgodnie z art. 308 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarcie umowy 
nastąpi w terminie 5 dni od daty doręczenia zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z 
uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp. 

Przewodniczący 

Komisji przetargowej 

Marcin Czajka 


