
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Prezydent  Miasta  Lublin  informuje,  że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonym  w  oparciu  o  art.  138o  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo  zamówień
publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843 ze  zm.)  oraz  Rozdziału 6a  Regulaminu
postępowania przy udzieleniu zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r.  ze zm na  czipowanie psów
oraz sterylizację/kastrację psów i kotów właścicielskich i kotów wolno żyjących - XX części  wybrane
zostały oferty złożone przez:  

Część I

Gabinet Weterynaryjny EUROVET lek. wet. Robert Paluch, ul. H. Halickiego 3, 20-874 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

Część II

Postępowanie  w  części  II  zostało  unieważnione na  podstawie  §19g  Regulaminu
postępowania  przy udzieleniu  zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy  i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw. z  art. 93 ust. 1
pkt 4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę,  którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,  a
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kwota  jaką  Zamawiający  może przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  w części  II  wynosi:
28.424,76 zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi:  29.050,00 zł

Część III

Gabinet Weterynaryjny UNICKA lek. Wet. Izabela Pisulak, 
ul. G. Dolińskiego 2/U5, 20-128 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

Część IV

     Postępowanie  w  części IV  zostało  unieważnione na  podstawie  §19g  Regulaminu
postępowania  przy udzieleniu  zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy  i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw. z art. 93 ust. 1
pkt  1)  ustawy   z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych 29  stycznia  2004r.  Prawo
zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z  2019 poz  1843 ze  zm.)  –  nie  złożono  żadnej  oferty
niepodlegającej odrzuceniu.
      W przedmiotowym postępowaniu w części IV nie złożono żadnej oferty.

Część V

Postępowanie w części  V zostało unieważnione na podstawie §19g  Regulaminu postępowania
przy  udzieleniu  zamówień  publicznych  oraz  organizacji,  składu,  trybu  pracy  i  zakresu
obowiązków  członków  komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr
19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 4)
ustawy   z  dnia  29.01.2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych –  cena  najkorzystniejszej oferty
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przewyższa kwotę,  którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,  a
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kwota  jaką Zamawiający  może przeznaczyć  na sfinansowanie  zamówienia  w części  V wynosi:
28.424,76 zł. Cena oferty najkorzystniejszej   wynosi: 32.823,70 zł

Część VI

Przychodnię Weterynaryjną NOE Aneta Koczmara, ul. Wierzbowa 5, 20-353 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

Część VII

Gabinet Weterynaryjny Jacek Pyzik, ul. Kunickiego 74,  20-412 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

Część VIII

,,AMICUS” Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Karolina Sakowicz, ul. Leonarda 16, 
20-626 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu a kryteriów oceny ofert.

Część IX
Postępowanie  w  części  IX  zostało  unieważnione na  podstawie  §19g  Regulaminu

postępowania  przy udzieleniu  zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy  i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw. z art. 93 ust. 1
pkt 4) ustawy  z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę,  którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,  a
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kwota jaką Zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części  IX wynosi:
28.424,76 zł. Cena oferty najkorzystniejszej  wynosi: 30.450,00 zł

Część X

Postępowanie  w części X  zostało unieważnione na podstawie  §19g  Regulaminu postępowania
przy  udzieleniu  zamówień  publicznych  oraz  organizacji,  składu,  trybu  pracy  i  zakresu
obowiązków  członków  komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr
19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz 1843 ze zm.)
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.    

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres

wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

dostępność zakładu
leczniczego dla
mieszkańców –

ilość godzin
otwarcia w tygodniu

RAZEM

6  Przychodnia
Weterynaryjna ,,AgiVet” xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
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Sławin, ul. Sławinkowska
106, 20810 Lublin

Część XI

Gabinet Weterynaryjny EUROVET lek. wet. Robert Paluch, ul. H. Halickiego 3, 20-874 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

Część XII

Przychodnia Weterynaryjna ,,VET”, Wiesław Janiszewski, ul. Młodej Polski 18, 20-863 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

Część XIII

Postępowanie  w  części  XIII zostało  unieważnione  na  podstawie  §19g  Regulaminu
postępowania  przy udzieleniu  zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy  i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw art. 93 ust. 1 pkt
4)  ustawy   z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych – cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę,  którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,  a
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kwota jaką Zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części XIII wynosi:
9.064,20 zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi: 10.000,00 zł

Część XIV

Postępowanie  w  części  XIV zostało  unieważnione  na  podstawie  §19g  Regulaminu
postępowania  przy udzieleniu  zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy  i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw art. 93 ust. 1 pkt
4) ustawy   z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  – cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę,  którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,  a
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kwota jaką Zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części XIV wynosi:
9.064,20 zł. Cena oferty najkorzystniejszej wynosi: 11.551,00 zł

Część XV

Postępowanie  w  części  XV  zostało  unieważnione na  podstawie  §19g  Regulaminu
postępowania  przy udzieleniu  zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy  i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw art. 93 ust. 1 pkt
4) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm)  –
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę,  którą  Zamawiający  zamierza przeznaczyć  na
sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty. 

Kwota jaką Zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części XV wynosi:
9.064,20 zł. Cena oferty najkorzystniejszej   wynosi: 14.370,20 zł
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Część XVI

Przychodnia Weterynaryjna NOE Aneta Koczmara, ul. Wierzbowa 5, 20-353 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

 Część XVII

Gabinet Weterynaryjny Jacek Pyzik, ul. Kunickiego 74, 20-412 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

 Część XVIII

,,AMICUS” Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Karolina Sakowicz, ul. Leonarda 16, 
20-626 Lublin

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu, a jego oferta
nie  podlega  odrzuceniu  i  jest  najkorzystniejsza  pod  względem przyjętych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu kryteriów oceny ofert.

 Część XIX

Postępowanie  w  części  XIX zostało  unieważnione  na  podstawie  §19g  Regulaminu
postępowania  przy udzieleniu  zamówień publicznych oraz organizacji,  składu,  trybu pracy  i
zakresu obowiązków członków komisji przetargowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw z art. 93 ust. 1 pkt
4)  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) w
związku z art. 91 ust 1 w/w ustawy  Zamawiający wybrał ofert  – cena najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę,  którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia,  a
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

Kwota jaką Zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części XIX wynosi:
9.064,20 zł. Cena oferty najkorzystniejszej  wynosi: 10.350,00 zł

 Część XX

Postępowanie w części XX zostało unieważnione na podstawie §19g Regulaminu postępowania
przy  udzieleniu  zamówień  publicznych  oraz  organizacji,  składu,  trybu  pracy  i  zakresu
obowiązków  członków  komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr
19/6/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw z art. 93 ust. 1 pkt 1)
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz  1843 ze
zm.) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
Numer
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres

wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

dostępność zakładu
leczniczego dla
mieszkańców –

ilość godzin
otwarcia w tygodniu

RAZEM

6  Przychodnia
Weterynaryjna ,,AgiVet”

Sławin, ul. Sławinkowska
106, 20810 Lublin

xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
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Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze
streszczeniem oceny i porównania ofert:

CZĘŚĆ I

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba punktów
w kryterium

cena

Liczba punktów w
kryterium dostępność

zakładu leczniczego dla
mieszkańców – ilość

godzin otwarcia w
tygodniu 

RAZEM

13 Gabinet Weterynaryjny
EUROVET lek. wet. Robert

Paluch, ul. H. Halickiego 3, 20-
874 Lublin

95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta nr 13 -  złożona przez Gabinet Weterynaryjny EUROVET lek. wet. Robert Paluch, ul. H. Halickiego
3, 20-874 Lublin
Cena oferty –  22.900,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Okres  dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców – ilość godzin otwarcia w tygodniu  –

             64 godziny - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu =   5,00 pkt

CZĘŚĆ III

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

dostępność zakładu
leczniczego dla
mieszkańców –

ilość godzin
otwarcia w tygodniu 

RAZEM

9 Gabinet Weterynaryjny
UNICKA lek. Wet. Izabela

Pisulak, ul. 
G. Dolińskiego 2/U5, 20-128

Lublin

95,00 4,91 99,91

12 Bożena Kiedrowska
Poliwet Specjalistyczna

Przychodnia dla Zwierząt –
Przychodnia

Weterynaryjna, ul.
Tumidajskiego 2, 20-247

Lublin

71,10 5,00 76,10

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
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ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu..

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta nr 9 -  złożona przez Gabinet Weterynaryjny UNICKA lek. wet. Izabela Pisulak, 
ul. G. Dolińskiego 2/U5, 20-128 Lublin
Cena oferty –   22.450,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt 
Okres dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców – 53 godziny- zgodnie z wzorem zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu = 4,91 pkt

Oferta nr  12 -   złożona przez  Bożena  Kiedrowska  Poliwet  Specjalistyczna  Przychodnia  dla
Zwierząt – Przychodnia Weterynaryjna, ul. Tumidajskiego 2, 20-247 Lublin
Cena oferty –  29.995,80 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu =71,10 pkt
Okres  dostępność  zakładu  leczniczego  dla  mieszkańców  –  54  godziny  -  zgodnie z  wzorem
zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ VI

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

dostępność zakładu
leczniczego dla
mieszkańców –

ilość godzin
otwarcia w tygodniu

RAZEM

1 Przychodnia Weterynaryjna
lek. wet. Tadeusz Nowak,

ul. Głuska 236, 20-439
Lublin

xxxxxx xxxxxx xxxxxx

3 Przychodnia
Weterynaryjna NOE Aneta
Koczmara, ul. Wierzbowa

5, 20-353 Lublin

95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta  nr  3  -   złożona przez  Przychodnię  Weterynaryjną  NOE  Aneta  Koczmara,  ul.

Wierzbowa 5, 20-353 Lublin
Cena oferty – 21.700,00  zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Okres dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców – 50 godzin - zgodnie z wzorem zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ VII

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub
nazwisko oraz adres

wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

dostępność zakładu
leczniczego dla
mieszkańców –

RAZEM
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ilość godzin
otwarcia w tygodniu

7 Gabinet Weterynaryjny
Jacek Pyzik, ul. Kunickiego

74,      20-412 Lublin
95,00 5,00 100

10 Przychodnia
Weterynaryjna  Anna

Trojanowska – Kaniuga,
ul. E. Romera 7a, 20-487

Lublin

72,38 2,55 74,93

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta nr 7 -  złożona przez Gabinet Weterynaryjny Jacek Pyzik, ul. Kunickiego 74, 20-412

Lublin
Cena oferty –  22.141,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Okres dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców  – 98 godzin - zgodnie z wzorem zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu = 2,55 pkt

Oferta nr 10 -  złożona przez Przychodnia Weterynaryjna  Anna Trojanowska – Kaniuga,
ul. E. Romera 7a, 20-487 Lublin
Cena oferty – 29.060,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu =72,38 pkt
Okres dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców  – 50 godzin - zgodnie z wzorem zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ VIII

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

dostępność zakładu
leczniczego dla
mieszkańców –

ilość godzin
otwarcia w tygodniu

RAZEM

8 Gabinet Weterynaryjny
Joanna Czubacka, ul.

Chopina 24, 20-023 Lublin
xxxxxx xxxxxx xxxxxx

14 ,,AMICUS” Gabinet
Weterynaryjny lek. wet.
Karolina Sakowicz, ul.
Leonarda 16, 20-626

Lublin

95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
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zamówieniu.

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta  nr  14  -   złożona  przez  ,,AMICUS”  Gabinet  Weterynaryjny  lek.  wet.  Karolina

Sakowicz, ul. Leonarda 16, 20-626 Lublin
Cena oferty – 21.834,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Okres dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców – 43 godziny- zgodnie z wzorem zawartym
w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ XI

Numer
oferty Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz adres
wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

ilość stanowisk sta-
cjonarnych - 

pooperacyjnych

RAZEM

13 Gabinet Weterynaryjny
EUROVET lek. wet.
Robert Paluch, ul. H.
Halickiego 3, 20-874

Lublin

95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta nr 13 -  złożona przez

Cena oferty –  8.800,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt 
Okres  dostępność zakładu leczniczego dla mieszkańców – 4 szt. -  zgodnie z wzorem zawartym w
Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ XII

Numer
oferty Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz adres
wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

ilość stanowisk sta-
cjonarnych - 

pooperacyjnych

RAZEM

11 Przychodnia
Weterynaryjna ,,VET”,

Wiesław Janiszewski, ul.
Młodej Polski 18, 20-863

Lublin

95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.
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Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta nr 11 -  złożona przez  Przychodnia Weterynaryjna ,,VET”, Wiesław Janiszewski, ul.

Młodej Polski 18, 20-863 Lublin
Cena oferty –   8.600,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Liczba punktów w kryterium ilość stanowisk stacjonarnych - pooperacyjnych –  8 szt. -  zgodnie z
wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ XVI

Numer
oferty Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz adres
wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

ilość stanowisk sta-
cjonarnych - 

pooperacyjnych

RAZEM

1 Przychodnia
Weterynaryjna  lek. wet.

Tadeusz Nowak, ul.
Głuska 236, 20-439 Lublin

xxxxxx xxxxxx xxxxxx

3 Przychodnia
Weterynaryjna NOE
Aneta Koczmara, ul.
Wierzbowa 5, 20-353

Lublin

95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta  nr  3  -   złożona  przez  Przychodnię  Weterynaryjną  NOE  Aneta  Koczmara,  ul.

Wierzbowa 5, 20-353 Lublin
Cena oferty –   6.500,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Liczba punktów w kryterium ilość stanowisk stacjonarnych - pooperacyjnych –  20 szt.- zgodnie z
wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ XVII

Numer
oferty Firma (nazwa) lub

nazwisko oraz adres
wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

ilość stanowisk
stacjonarnych - 
pooperacyjnych

RAZEM

7 Gabinet Weterynaryjny
Jacek Pyzik, ul. Kunickiego

74, 20-412 Lublin
95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.
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Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta nr 7 -  złożona przez Gabinet Weterynaryjny Jacek Pyzik, ul. Kunickiego 74, 20-412

Lublin
Cena oferty – 7.623,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Liczba punktów w kryterium ilość stanowisk stacjonarnych - pooperacyjnych –  15 szt. - zgodnie z
wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 pkt

CZĘŚĆ XVIII

Numer
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w
kryterium cena

Liczba punktów w
kryterium

ilość stanowisk
stacjonarnych - 
pooperacyjnych

RAZEM

8 Gabinet Weterynaryjny
Joanna Czubacka, ul.

Chopina 24, 20-023 Lublin
xxxxxx xxxxxx xxxxxx

14 ,,AMICUS” Gabinet
Weterynaryjny lek. wet.
Karolina Sakowicz, ul.
Leonarda 16, 20-626

Lublin

95,00 5,00 100

Uzasadnienie Prawne:
Działając na podstawie  §19e ust.  3  pkt  1)  Regulaminu  postępowania  przy  udzieleniu

zamówień publicznych oraz organizacji,  składu, trybu pracy i zakresu obowiązków członków
komisji  przetargowych  stanowiącego  załącznik  do  Zarządzenia  Nr  19/6/2015  Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 8 czerwca 2015 r. ze zm w zw.  z art. 138o ust. 3 pkt 3)  ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  z  2019 poz 1843 ze zm) Zamawiający wybrał
ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert  określonych  w  Ogłoszeniu  o
zamówieniu.

Uzasadnienie Faktyczne:
Oferta  nr  14  -   złożona  przez  ,,AMICUS”  Gabinet  Weterynaryjny  lek.  wet.  Karolina

Sakowicz, ul. Leonarda 16, 20-626 Lublin
Cena oferty –   6.884,00 zł - zgodnie z wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 95,00 pkt
Liczba punktów w kryterium ilość stanowisk stacjonarnych - pooperacyjnych – 9 szt. -  zgodnie z
wzorem zawartym w Ogłoszeniu o zamówieniu = 5,00 szt.
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