
ZSz.III.2171-1/2018             Czartajew 21.06.2018 r. 

 

 

                                                                     Do wszystkich  

                   wykonawców 

      

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Dostawa paszy i dodatków paszowych dla bydła w  2018 roku” 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poź. zm.) zwanej dalej Pzp, Zespół 

Szkół Techniczny im. W. St. Reymonta w Czartajewie zawiadamia, iż w w/w postępowaniu 

wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy: 

 

I. EKOPASZ Mieszalnia Pasz Wojciech Kozłowski ul. Białostocka 7,  

17-200 Hajnówka 

       
 Część 1 zamówienia cena brutto oferty: 849,96 zł 

 Słownie brutto: osiemset czterdzieści dziewięć złotych 96/100. 

  

Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt 

 Liczba punktów w kryterium rabat 10 pkt 

 Łączna liczba punktów: 100 pkt 

  

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium rabat. Z wybranym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa  

 

Część 2 zamówienia cena brutto oferty: 1 019,52 zł 

 Słownie brutto: jeden tysiąc dziewiętnaście złotych 52/100. 

  

Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt 

 Liczba punktów w kryterium rabat 10 pkt 

 Łączna liczba punktów: 100 pkt 

  

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium rabat. Z wybranym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa  

 

Część 3 zamówienia cena brutto oferty: 1 209,60 zł 

 Słownie brutto: jeden tysiąc dwieście dziewięć złotych 60/100. 

  

Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt 

 Liczba punktów w kryterium rabat 10 pkt 

 Łączna liczba punktów: 100 pkt 

  

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium rabat. Z wybranym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa  

 

Część 5 zamówienia cena brutto oferty: 1 159,92 zł 

 Słownie brutto: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 92/100. 



  

Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt 

 Liczba punktów w kryterium rabat 10 pkt 

 Łączna liczba punktów: 100 pkt 

  

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium rabat. Z wybranym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa  

 

Część 7 zamówienia cena brutto oferty: 1 143,72 zł 

 Słownie brutto: jeden tysiąc sto czterdzieści trzy złotych 72/100. 

  

Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt 

 Liczba punktów w kryterium rabat 10 pkt 

 Łączna liczba punktów: 100 pkt 

  

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium rabat. Z wybranym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa  

  

II. ROL-LAND Spółka Jawna Spaliński Mirosław i Kozłowski Andrzej  

ul. Błonie 3 17-120 Brańsk 

 
 

 Część 6 zamówienia cena brutto oferty: 5 886,00 zł 

 Słownie brutto: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 00/100. 

  

Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt 

 Liczba punktów w kryterium rabat: 10 pkt 

 Łączna liczba punktów: 100 pkt 

  

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium rabat. Z wybranym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa  

  

 III. Grupa Agrocentrum Sp. z o.o. Al. Legionów 135A, 18-400 Łomża 

  
 Część 4 zamówienia cena brutto oferty: 3 877,20 zł 

 Słownie brutto: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych 20/100. 

  

Liczba punktów w kryterium cena: 90 pkt 

 Liczba punktów w kryterium rabat: 10 pkt 

 Łączna liczba punktów: 100 pkt 

  

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejszy bilans ceny i kryterium rabat. Z wybranym 

wykonawcą zostanie zawarta umowa  

 

2. Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty czyli w  

dniu 27.06.2018 r. 

 
Dyrektor, Alfred Bajena 


