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                                                          WYKONAWCY 
                                                          UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

            Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późń. zm.), zamawiający zawiadamia o wyborze  

najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „dostawę mieszanek paszowych non-GMO dla bydła”, zamieszczonym 

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 505435-N-2018 z dnia 15.01.2018 roku. 

 

Dotyczy: 1 : Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę 
BNA Nutrition Animale Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 29, 83-000 Pruszcz Gdański 
 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza z pośród złożonych i nieodrzuconych ofert w przedmiotowym 

postępowaniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie trzech kryteriów oceny 

ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. kryterium ceny, termin 

dostawy mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od momentu złożenia zamówienia, termin 

zapłaty za wykonaną usługę. 

Oferta uzyskała łączną liczbę 100 pkt ( w tym: kryterium ceny 60 pkt, termin dostawy 

mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od momentu złożenia zamówienia 30 pkt, termin 

zapłaty za wykonaną usługę 10 pkt). Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu oferty niepodlegające 

odrzuceniu złożyli również Wykonawcy: 

• AGROCOMPLEX Małgorzata Mielniczek ul. Sienkiewicza 4 c, 37-611 Cieszanów – 

oferta nr 1. Oferta uzyskała łączną liczbę punktów 56,11 pkt ( w tym: kryterium 

ceny 42,11 pkt, termin dostawy mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od momentu 

złożenia zamówienia 10 pkt, termin zapłaty za wykonaną usługę 4 pkt). 

• Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 21/25, 05-825 Grodzisk 

Mazowiecki – oferta nr 2. Oferta uzyskała łączną liczbę punktów 85,35 pkt ( w tym: 

kryterium ceny 45,35 pkt, termin dostawy mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od 

momentu złożenia zamówienia 30 pkt, termin zapłaty za wykonaną usługę 10 pkt). 

• VITAL-ZAM  Sp. z o.o. ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość – oferta nr 4. Oferta 

uzyskała łączną liczbę punktów 62,99 pkt ( w tym: kryterium ceny 42,99 pkt, termin 

dostawy mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od momentu złożenia zamówienia 

10 pkt, termin zapłaty za wykonaną usługę 10 pkt). 

 

Dotyczy: 2: Wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę 
VITAL-ZAM  Sp. z o.o. ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość  
 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna złożona oferta w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty 

na podstawie trzech kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków 



zamówienia, tj. kryterium ceny, termin dostawy mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od 

momentu złożenia zamówienia, termin zapłaty za wykonaną usługę. 

Oferta uzyskała łączną liczbę 100 pkt ( w tym: kryterium ceny 60 pkt, termin dostawy 

mieszanki paszowej non-GMO dla bydła od momentu złożenia zamówienia 30 pkt, termin 

zapłaty za wykonaną usługę 10 pkt). Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w 

postępowaniu. 

 
 

1) Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu może 

być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 

zawiadomienia o wyborze oferty.  

2) Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI – ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

3) Otrzymują: 

      Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu 

4) Zamieszczono: 

1. Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego, 

2. Strona internetowa Zamawiającego. 
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