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WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

Tryb postępowania:  Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym postępowaniu nie stosuje się. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
 

Dotyczy:  postępowania na „dostawę urządzeń rolniczych dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Baborówku  
w podziale na dwie części zamówienia” 

  Części 1: dostawa przyczepy rolniczej 12 t 
 

Informujemy, że w związku z prowadzonym postępowaniem w zakresie Części 1: dostawa przyczepy rolniczej 12 t., 
wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI" Sp. j., Kleczanów 
155, 27-641 Obrazów, która uzyskała 100,00 pkt. (kryterium I cena: 90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). 

 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w treści zaproszenia oraz nie podlega odrzuceniu. Zamawiający dokonał 
wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w treści zaproszenia, tj. (kryterium I cena: 
90 pkt., kryterium II gwarancja: 10 pkt.). Za najkorzystniejszą uznana została oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postepowaniu w zakresie 1 części zamówienia nie złożono innych 
ofert. 
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Dotyczy:  postępowania na „dostawę urządzeń rolniczych dla IUNG-PIB w Puławach RZD w Baborówku  
w podziale na dwie części zamówienia” 
Cześć 2: dostawa ładowacza czołowego do ciągnika Lamborghini R5130 z roku 2005 

Niniejszym zawiadamiam, że Zamawiający dokonał unieważnienia 2 części postępowania oznaczonego znakiem sprawy 

DZP.ZPU 48.2018.PK - RZD Baborówko 01, tj.: dostawa ładowacza czołowego do ciągnika Lamborghini R5130 z roku 2005. 
 

Uzasadnienie unieważnienia:  

Do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert w zakresie części 2 postępowania: dostawa ładowacza czołowego do 

ciągnika Lamborghini R5130 z roku 2005, nie wpłynęła żadna oferta. 

 
Otrzymują: 
Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu: 

1) P.P.H.U. „A.R. CHMIELEWSKI" Sp. j., Kleczanów 155, 27-641 Obrazów - oferta nr 1; 
 

Zamieszczono: 
1) tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego  
2) strona internetowa Zamawiającego 
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