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 WYKONAWCY  
UBIEGAJĄCE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  
OFERTY  

 
dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę środków ochrony roślin i nawozów 

dolistnych dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Borusowej”, zamieszczonym w 
Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 527784 -N - 2019 z dnia 2018-03-21. 

 
 Działając w oparciu o art. 92 ust.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1986 ze zm.), Zamawiający zawiadamia, że w związku z prowadzonym postępowaniem oznaczonym znakiem sprawy: 
DZP.220.17.2019.SR, Nr rej.: ZP7PN7Borusowa1/2018 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla niżej wymienionych części 

zamówienia: 

 
CZĘŚĆ I: środki ochrony roślin 
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1  złożoną przez Wykonawcę Wialan Langer i Wiatr Sp. j., ul. Hodowlana 9, 
33-100 Tarnów 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych i nieodrzuconych ofert w przedmiotowym postepowaniu. 
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jednego kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. kryterium cena  .  
Oferta uzyskała łączną  liczbę 100,00 pkt. (w tym: kryterium ceny: 100,00 pkt. ) 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie odrzucił 1 ofertę. 
 
CZĘŚĆ II: – nawozy dolistne   
- wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1  złożoną przez Wykonawcę Wialan Langer i Wiatr Sp. j., ul. Hodowlana 9, 
33-100 Tarnów 
 
Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych ofert w przedmiotowym postepowaniu. 
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie jednego kryterium oceny ofert, określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. kryterium cena  .  
Oferta uzyskała łączną  liczbę 100,00 pkt. (w tym: kryterium ceny: 100,00 pkt.) 
 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu nie wpłynęła żadna inna oferta.  
 

Zamieszczono: 
1. tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego  
2. strona internetowa Zamawiającego  
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………………………………                               ……………………………………..          ………………………………………………. 
                   /sporządził/                                    /zaakceptował/                  /zatwierdził/            
 

 


