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Rawa Mazowiecka, dn. 15.03.2022 r. 

L.dz. SP/971/2022  

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie 

art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm) (dalej: p.z.p.) na dostawę pn. „Dostawa mobilnego 

przenośnika taśmowego dla potrzeb Zakładu ZGO Pukinin” nr postępowania: 

ZP/02/2022, ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00042857/01 z dnia 

01.02.2022 r. Zamawiający - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. Informuję 

o następujących okolicznościach: 

1. Działając zgodnie z art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1p.z.p., za 

najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu została uznana oferta 

złożona przez: 

PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Mickiewicza nr 101 A  

17-210 Narew  

Uzasadnienie wyboru: Oferta w/w Wykonawcy uzyskała najkorzystniejszy 

bilans punktów na podstawie kryteriów oceny ofert, nie podlega odrzuceniu 

i spełnia wszystkie określone w SWZ wymagania. Wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.  

 

2. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert otrzymanych w odpowiedzi 

na ogłoszenie o zamówieniu: 

Nr 

oferty 
Nazwa i adres firmy 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

cena (C ) 

Ilość 

punktów w 

kryterium 

gwarancja 

(G) 

Ilość punktów w 

kryterium 

odległość od 

serwisu 

stacjonarnego (S) 

Ilość 

punktów  

ogółem 

 C+G+S 

1 
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ograniczoną 
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17-210 Narew 

80 0 2 82 

 

3. Zamawiający zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 

00042857/01 z dnia 01.02.2022 r. oraz zapisami SWZ dział XXIX skorzystał 

z uprawnienia, o jakim stanowi art. 275 pkt 2 w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy 

p.z.p. i zaprosił w/w Wykonawcę do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, 

a po zakończeniu negocjacji zaprosił w/w Wykonawcę, do składania oferty 

dodatkowej. 

 

4. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert dodatkowych otrzymanych 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert dodatkowych (ulepszonych): 

ul. Katowicka 20 

96-200 Rawa 

Mazowiecka 

 

 

www.zgoaquarium.pl 

 

 

Sekretariat: 

(46) 815 40 55 

fax: (46) 815 40 55 

biuro@zgoaquarium.pl 

 

 

Zakład ZGO 

PUKININ: 

(46) 814 24 24 
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odpady@zgoaquarium.
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NIP: 8351567630 
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5. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 2 p.z.p. 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została 

odrzucona żadna oferta. 

 

6. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego 

z PRONAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Mickiewicza 

nr 101 A, 17-210 Narew, w terminie zgodnym z art. 308 ust. 2 ustawy p.z.p. 

Wybrany Wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym 

w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 21.03.2022 r. 

 

Proszę o zwrotne potwierdzenie na adres e-mail: przetargi@zgoaquarium.pl 

w dniu dzisiejszym faktu uzyskania powyższej informacji. 
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