
Poznań, 18.04.2019 r. 
 
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
ul. Wojska Polskiego 71b 
60-630 Poznań 
(Zamawiający)  
 

Dotyczy: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) szczurów laboratoryjnych na potrzeby badań naukowych 

realizowanych w ramach projektu pn. „Udział flawonoidów nad rozwojem nadciśnienia tętniczego 

indukowanego ciążą - badania in vitro i in vivo”. Znak (numer referencyjny): TA/Zp-3/19   

Z A W I A D O M I E N I E 
o wyborze oferty najkorzystniejszej  

(powiadomienie o wyniku postępowania) 
 

W wykonaniu postanowień działu VIII Dokumentu Zamówienia (zapytanie ofertowe Instytutu Włókien 
Naturalnych i Roślin Zielarskich TA/Zp-3/19 na zamówienie z dziedziny nauki, tj. dostawę 120 szczurów 
laboratoryjnych na potrzeby badań naukowych realizowanych w ramach projektu pn. „Udział 
flawonoidów nad rozwojem nadciśnienia tętniczego indukowanego ciążą - badania in vitro i in vivo”)  - 
dalej „Dokument Zamówienia” - zawiadamia się, iż przedmiotowe zapytanie zostało rozstrzygnięte 
poprzez dokonanie wyboru oferty najkorzystniej. Za ofertę najkorzystniejszą uznana została oferta 
złożona przez firmę: 
 

Animalab Sp. z o.o.   
z siedzibą w Poznaniu pod adresem:  
ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań 

 
Uzasadnienie 

 
W odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie ofertowe złożone zostały dwie oferty, tj. 
 

1) Ofertę wskazanej wyżej firmy Animalab Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem:  
ul. Dąbrowskiego 343, 60-419 Poznań (w której zaoferowano wykonanie przedmiotowego 
zamówienia za cenę brutto w wysokości 160 000 brutto) 

2) Ofertę firmy Velaz S.R.O. z siedzibą w Pradze pod adresem: Lysolajske udoli 15/53, 165 00 
Praga 6 (w której zaoferowano wykonanie przedmiotowego zamówienia za cenę 182 000 zł 
brutto). 

 

Zgodnie z postanowieniami działu V ust. 2 Dokumentu Zamówienia kryterium wyboru oferty 
najkorzystniejszej jest najniższa cena (100%). Ofertą o najniższej cenie jest ww. oferta firmy Animalab 
Sp. z o.o. W odniesieniu do wskazanej oferty zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których 
mowa w dziale VI ust. 1 Dokumentu Zamówienia, w związku z czym, decydując się na rozstrzygnięcie 
niniejszego postepowania poprzez wybór oferty najkorzystniejszej, za takową należało uznać wskazaną 
na wstępie ofertę firmy Animalab Sp. z o.o.  


