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GMINA KONOPISKA 
 
 
 
 
GK.271.6.2021                                                                                    Konopiska, dnia  29.10.2021r. 
 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
 
 
I.  Działając na podstawie art. 253 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym na zadanie p.n. 

„ ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA  
GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW   

W GMINIE KONOPISKA ”  
 wybrano do realizacji zamówienia  ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.,  ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 
 

 Uzasadnienie wyboru :  
Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych. 
 
Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
Numer 
oferty 

Nazwa firmy 
siedziba / adres Wykonawcy 

Liczba uzyskanych punktów 
w kryterium cena – 

znaczenie 100% 

Łączna liczba uzyskanych 
punktów 

1. 

PGNiG Obrót Detaliczny  
sp. z o.o.  

ul. Jana Kazimierza 3,  
01-248 Warszawa 

100,00 100,00 

 
II.  Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r.  Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.  
 
III.  Zgodnie z art. 308 ust. 2 ustwy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiera umowę w sprawie 
zamówienia publicznego z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawidomienia to zostało przesłane przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
Jednocześnie informuję, że Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem w/w terminów, jeżeli 
zachodzą przesłanki art. 308 ust. 3 pkt 1 lit a) ustawy Pzp. 
 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. Wszyscy wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
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