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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i ust, 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, 

Zamawiający zawiadamia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: Dostawa 

przystawki do mapowania dla spektrometru VCD, numer sprawy: ZP-2401-1/2021, 

ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/BZP 00082458/01. 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Zamawiający dokonał wyboru oferty, złożonej przez 

Wykonawcę:  

Witko Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź 

 

Uzasadnienie: 

Wymieniona firma jako jedyna złożyła ofertę w postępowaniu. Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia z 

udziału w postępowaniu, oferta jest ważna i nie podlega odrzuceniu, oferta uzyskała 

najwyższą liczbę punktów, zgodnie z kryteriami i wymaganiami określonymi w SWZ. 
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2. Zestawienie złożonych ofert 

Zestawienie złożonych ofert z podaniem nazw (firm) i adresów Wykonawców którzy 

złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację przedstawia poniższa tabela 

Nr 
oferty Nazwa i adres Wykonawcy 

Liczba pkt. 
w kryterium 

„cena” 
(max 100 pkt.) 

Łączna 
punktacja 

1. 
Witko Sp. z o.o. 

Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź  
100,00 100,00 

3. Informacja o ofertach odrzuconych  

W postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

4. Termin zawarcia umowy: 

Zgodnie z przepisami art. 308 ust. 2 Ustawy umowa w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 577, powinna być zawarta w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

Na podstawie art. 308 ust. 3 pkt. 1) lit. a) Ustawy Zamawiający może zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w art. 308 

ust. 2. Ustawy, ponieważ w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 
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