Kołuda Wielka, 12 kwietnia 2021 r.
Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa nawozów dolistnych do Zakładu
Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej.”
numer postępowania:7/2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części I zamówienia złożoną
przez Wykonawcę, tj. AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o., Mickiewicza 5, 77-300, Człuchów
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 98,00 %,
„Termin dostawy” – waga 2,00 %, )
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:
1. AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o., Mickiewicza 5, 77-300, Człuchów
Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
Lp.

1.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

AGROCHEM PUŁAWY Sp. z o.o.,
Mickiewicza 5, 77-300, Człuchów

Ilość punktów
Ilość punktów
przyznanych
przyznanych
ofercie w kryterium ofercie w kryterium
“Cena” (waga
“Termin dostawy”
98,00 )
(waga 2,00 )
98,00

2,00

Łączna ilość
punktów
przyznanych
ofercie
100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1 ppkt a) uPZP umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2. W postępowaniu
złożono jedną ofertę.

Strona 1

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
W ZAKRESIE CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej
dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji
Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę w części II zamówienia
złożoną przez Wykonawcę, tj. AGRO VARICHEM DISTRIBUTION Sp. z o.o., ul. Piaski 22, 07-320, Małkinia Górna
Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 98,00 %,
„Termin dostawy” – waga 2,00 %, )
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:
1. AGRO VARICHEM DISTRIBUTION Sp. z o.o., ul. Piaski 22, 07-320, Małkinia Górna
Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:
Lp.

1.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

AGRO VARICHEM DISTRIBUTION Sp. z
o.o., ul. Piaski 22, 07-320, Małkinia Górna

Ilość punktów
Ilość punktów
przyznanych
przyznanych
ofercie w kryterium ofercie w kryterium
“Cena” (waga
“Termin dostawy”
98,00 )
(waga 2,00 )
98,00

2,00

Łączna ilość
punktów
przyznanych
ofercie
100,00

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1 ppkt a) uPZP umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta bez zachowania terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2. W postępowaniu
złożono jedną ofertę.

Strona 2

