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                                                          WYKONAWCY 
                                                          UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu niegraniczonego na usługę zbioru 

buraków cukrowych wraz z odwozem na pryzmę dla IUNG-PIB w Puławach Rolniczego 

Zakładu Doświadczalnego w Werbkowicach zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod Nr UZP 618896-N-2018 w dniu 19.09.2018 r. 

 

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

publicznych (Dz. U. z 2017 r., 1579 z późń. zm.), Zamawiający zawiadamia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na usługę zbioru buraków cukrowych wraz z odwozem na pryzmę na potrzeby Instytutu 

Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Werbkowice, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem UZP 618896-N-2018 z dnia 19.09.2018 roku. 

 
Wykonawca: oferta oznaczona: nr 1: 

Usługi Rolnicze Piotr Niemczyk Mojsławice 42, 22-510 Uchanie  

 
Uzasadnienie wyboru: 
Jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu. 

Zamawiający dokonał wyboru oferty na podstawie dwóch kryteriów oceny ofert, określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. kryterium ceny oraz termin realizacji zamówienia. 

Oferta uzyskała łączną liczbę 100 pkt. ( w tym: kryterium ceny 60 pkt. i kryterium realizacji 40 pkt.) 

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

 

1) Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie odrzucono 

ofert. 

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

zamówień publicznych. 

3) Zamawiający informuje, że umowa w przedmiotowym postępowaniu może być zawarta 

przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2. (złożono tylko jedną 

ofertę). 

4) Otrzymują: 

      Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu. 

5) Zamieszczono: 

1. Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego, 

2. Strona internetowa Zamawiającego. 

 

                                                                                             

 

 

Dyrektor RZD Werbkowice 
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