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Z a w i a d o m i e n i e 

 

Dotyczy:  

postępowania: „Kompleksowy zakup paliwa gazowego” /opublikowanego                       

w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2023/BZP 00089928/01w dniu 10.02.2023 r, 

nr sprawy: ZS-46/2023/.  

 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. poz. 1710 tj. z późn. zm.) w imieniu BESKID ŻYWIEC Sp. z o. o.                    

w Żywcu, ul. Kabaty 2 („Zamawiający”) informuję, że: 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym                  

/art. 275 pkt. 1 Pzp/ na zadanie pn: „Kompleksowy zakup paliwa gazowego” 

wybrano jako najkorzystniejszą – ofertę oznaczoną nr 1  złożoną przez Wykonawcę: 

UNIMOT ENERGIA I GAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Aleje Jerozolimskie 142A 

 02-305 Warszawa. 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wykonawca jw. wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału                             

w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że nie podlega wykluczeniu, które zostały 

określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz  w specyfikacji warunków zamówienia. Wybrana oferta 

uzyskała maksymalną ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu                     

o zamówieniu oraz w specyfikacji warunków zamówienia. 

Oferty zostały ocenione przez zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

- A Cena ofertowa brutto – znaczenie kryterium - 100% 

Łącznie uzyskała 100,00 pkt.: w kryterium A – 100,00 pkt. 
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Pozostałe ważne oferty uzyskały następujące oceny:: 

a) PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa - (oferta 

oznaczona nr 2) – 90,14 pkt. w tym w tym w poszczególnych kryteriach: 

Cena brutto – 90,14 pkt.,  

 

Dziękujemy za złożone oferty. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 

Jerzy Kliś 

-dokument podpisany elektronicznie- 
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