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Egz. nr ...... 

Malbork, dnia 24 września 2020r. 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.101.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Wykonanie usługi naprawy i odtworzenia sprawności cystern paliwowych 

CD 5 dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

Szanowni Państwo,  

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych 

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  

 

ELDA Sp. z o.o. 

ul. Jasna 1 

13-100 NIDZICA 

 

Uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  

Uzasadnienie faktyczne: oferta spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie, 

wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego, oferta 

uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie przyjętych kryteriów oceny oferty (najniższa 

cena +  termin udzielonej gwarancji i rękojmi), wykonawca wniósł poprawnie wadium.  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny 

 

 

 

 

 



Strona 2 z 2 

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty, które sklasyfikowano następująco: 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na realizację zamówienia   
500.000,00 zł 

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto 

oferty w zł 

Termin udzielonej 

gwarancji                     

i rękojmi w latach 

Liczba pkt.                    

w ramach 

kryterium 

najniższa cena 

Liczba pkt.                  

w ramach                   

kryterium termin 

udzielonej 

gwarancji                     

i rękojmi w latach 

Łączna ilość 

zdobytych 

punktów 

Oferta 
nr 1 

  

ELDA Sp. z o.o. 

ul. Jasna 1 

13-100 NIDZICA 

 

495.690,00 2 lata 60,00 40,00 100,00 

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty. 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą                                 

z art. 24 aa ustawy (procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał 

oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Wykonawca, którego ofertę sklasyfikowano najwyżej nie podlega wykluczeniu.  

 

 Pouczenie: Od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie określone w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą 

elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono 

przesłane pisemnie. 
 
 

 

             Z poważaniem      

     

      ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                                          22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO      
                                                                     /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz..: 

Egz. Nr 1 – ad acta 

Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


