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Znak sprawy: DZP.220.38.2019.SR                                                                                    Puławy, dnia 01.08.2019 r. 
Nr rej.: ZP16.PN16.Borusowa2.2019                                                                                                    

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 

Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wieloskładnikowego 
nawozu mineralnego i  środków ochrony roślin dla IUNG-PIB w Puławach, Rolniczego Zakładu 
Doświadczalnego w Borusowej, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 
577116-N-2019 z dnia 23.07.2019 r. 

 
I. Działając zgodnie z art. 92 ust.1, 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 ZP-
26/PN-26/RZD Borusowa 02/2018 dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla niżej wymienionych części: 

• część 1 – wieloskładnikowy nawóz mineralny 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: Wialan Langer i Wiatr sp. j., ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów, która otrzymała 100 

punktów (100 p kryterium cena) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oraz nie podlega 

odrzuceniu. 
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust.1, 2 ostawy PZP, na podstawie jednego 
kryterium oceny ofert, określonych w SIWZ , tj. kryterium I: cena (100 pkt.). Za najkorzystniejsza została uznana oferta, 
która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
Ponadto Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie, nie złożono innych ofert.  
Zamawiający informuje, że w postępowaniu w zakresie części 1 nie odrzucono ofert i żaden wykonawca nie został 

wykluczony. 

• część 2 – środki ochrony roślin 
Wykonawca: oferta oznaczona nr 1: Wialan Langer i Wiatr sp. j., ul. Hodowlana 9, 33-100 Tarnów, która otrzymała 100 

punktów (100 p kryterium cena) 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia, oraz nie podlega 

odrzuceniu. 
Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust.1, 2 ostawy PZP, na podstawie jednego 
kryterium oceny ofert, określonych w SIWZ , tj. kryterium I: cena (100pkt.). Za najkorzystniejsza została uznana oferta, która 
uzyskała najwyższą liczbę punktów. 
Ponadto Zamawiający informuje, że w powyższym zakresie, nie złożono innych ofert.  
Zamawiający informuje, że w postępowaniu w zakresie części 2 nie odrzucono ofert i żaden wykonawca nie został 
wykluczony. 
  

II. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – ustawy prawo zamówień publicznych. 
 
Otrzymują: 
- wykonawca biorący udział w postępowaniu. 
 
Zamieszczono: 
- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego (IUNG PIB w Puławach oraz IUNG PIB RZD w Borusowej) 
- strona internetowa Zamawiającego 
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