
ZGO AQUARIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Łodzi-Śródmieścia XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935;  

konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., numer konta: 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000. Kapitał zakładowy: 5 565 000,00 PLN 

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, 26.04.2022 r. 

L.dz. SP/1463/2022 

 

INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO ZGODNIE Z ART. 287 UST. 3 

 

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 samochodu 

specjalistycznego - hakowca” nr postępowania: ZP/05/2022, Zamawiający - 

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 287 ust. 3 p.z.p. informuje 

o następujących okolicznościach: 

1. Poniżej przedstawiono zestawienie ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji; 

 

Nr 

oferty 
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punktów w 

kryterium 

cena (C ) 

Ilość 
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(G) 
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przedmiotu 

zamówienia (T) 

Ilość 

punktów  

ogółem 

C+G+T 

1 

HEWEA Sp. z o.o. 

ul. Przemysłowa 1   

Byków 

55-095 Mirków 

75 0 15 

 

  

90 

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

00116211/01 z dnia 08.04.2022 r. oraz zapisami SWZ dział XXIX skorzysta 

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

i zaprosi Wykonawcę do negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, a po 

zakończeniu negocjacji zaprosi Wykonawcę, do składania oferty dodatkowej 

(ulepszonej). Zamawiający będzie prowadził negocjacje z poniżej wymienionym 

Wykonawcą: 

-  HEWEA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 Byków, 55-095 Mirków.  

3. Negocjacje prowadzone będą z Wykonawców, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej e-mail lub telefoniczne lub na spotkaniu u Zamawiającego. 

Ostateczna forma negocjacji zostanie ustalona przez strony.   

Negocjacje trwać będą od chwili przesłania zaproszenia do udziału 

w negocjacjach na email/ePUAP Wykonawcy wskazany w ofercie złożonej 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu do dnia 06.05.2022 r., godz. 15:00. 

Wszelkie informacje dotyczące negocjacji Zamawiający ostatecznie określi 

w zaproszeniu. 

 

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

w dniu dzisiejszym faktu uzyskania powyższej informacji. 

 

ul. Katowicka 20 
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www.zgoaquarium.pl 

 

 

Sekretariat: 

(46) 815 40 55 

fax: (46) 815 40 55 

biuro@zgoaquarium.pl 

 

 

Zakład ZGO 

PUKININ: 

(46) 814 24 24 

fax: (46) 814 24 24 

odpady@zgoaquarium.

pl 

 

 

NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 

BDO: 000004337 
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