
 
 

 

Warszawa, 27 styczeń 2023 r. 
 

INFORMACJA O WYBORZE  
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Dotyczy: informacja o wynikach rozstrzygnięcia konkursu, znak sprawy: O.OZP.260.16.1.2023 
 
Zamawiający, tj. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH– Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż 
dokonał wyboru Wykonawcy, w ogłoszonym przez Dyrektora NIZP PZH-PIB konkursie realizowanym poza ustawą 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) w związku z 
wartością zamówienia poniżej 130.000 zł netto, którego przedmiotem jest: 
 

Zawarcie umowy cywilnoprawnej z osobami przy produkcji testów ureazowych – łączenie 

elementów testów wytworzenie ok.  255 000 szt. ( maksymalnie 85 000 szt. na 1 osobę ). 

 

Zamawiający dokonał wyboru 3 następujących zgłoszeń, złożonych przez: Wykonawców, tj.: 

 

• Panem Janem Makowskim Załusków 1 96-521 Iłów,  który zaoferował cenę za wykonanie 1 testu 
typ “mokry” w wysokości 0,39zł brutto (słownie: zero złotych 39/100), oraz za wykonanie 1 testu 
typ “suchy” w wysokości 0,49 zł brutto ( słownie: zero złotych 49/100) 

 

• Panią Marią Majewską ul. Sobieskiego 72a m123 02-930 Warszawa, która zaoferowała cenę za 
wykonanie 1 testu typ “mokry” w wysokości 0,39zł brutto (słownie: zero złotych 39/100), oraz za 
wykonanie 1 testu typ “suchy” w wysokości 0,49 zł brutto ( słwonie: zero złotych 49/100) 

 

• Panem Maciejem Gutkowskim ul. Piłusdskiego 13 05-510 Konstancin Jeziorna, który zaoferował 
cenę za wykonanie 1 testu typ “mokry” w wysokości 0,39zł brutto (słownie: zero złotych 39/100), 
oraz za wykonanie 1 testu typ “suchy” w wysokości 0,49 zł brutto ( słownie: zero złotych 49/100) 

 

Ww. Wykonawcy spełnili wszystkie wymagania Zamawiającego oraz zaoferowali najniższą cenę za 

wykonanie 1 testu zgodnie z  pkt. V Ogłoszenia o konkursie. 

Zbiorcze zestawienie złożonych kandydatur:  

 

Numer 
zgłoszenia 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
CENA 

za wykonanie 1 testu 

1 

Jan Makowski 
Załusków 1 
96-521 Iłów 

 

Typu “mokry” – 0,39 zł brutto 
Typu “suchy” – 0,49 zł brutto 

 
 

2 
Maria Majewska 

ul. Sobieskiego 72a m.123 
02-930 Warszawa 

Typu “mokry” – 0,39 zł brutto 
Typu “suchy” – 0,49 zł brutto 

 
 



 
 

 

3 
Maciej Gutkowski 
ul. Piłsudskiego 13 

05-510 Konstancin - Jeziorna 

Typu “mokry” – 0,39 zł brutto 
Typu “suchy” – 0,49 zł brutto 

 

 

W imieniu Zamawiającego 
p.o. Pełnomocnik Dyrektora ds. Operacyjnych 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego 
PZH – Państwowego Instytutu Badawczego 

Monika Wiktorska 
(dokument podpisany elektronicznie) 
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