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Znak sprawy: NAZA-5/2021       Puławy, dnia 23.02.2021 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBÓR 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Dostawa, odzieży roboczej dla pracowników.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania o cenę 

skierowanego do wybranych oferentów. Postępowanie jest prowadzone zgodnie  

z Regulaminem zakupów którego treść jest dostępna na stronie internetowej przedsiębiorstwa 

www.opec.pulawy.pl  w zakładce: Przetargi i ogłoszenia →Regulaminy. 

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie internetowej www.opec.pulawy.pl w dniu 

15.02.2021r. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w siedzibie OPEC Sp. z o. o. w Puławach  

w dniu 22.02.2021r. o godz. 12:35 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Puławach ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy jako Zamawiający – zawiadamia, że w niniejszym 

postępowaniu, którego przedmiotem jest: Dostawa, odzieży roboczej dla pracowników – udział 

wzięli nw. Wykonawcy, tj.: 

• Hurtownia Amiga Grzegorz Lipski ul. Puławska 7, 24-100 Puławy z ceną ofertową  

w wysokości: 30 438,32 złotych brutto; 

• Firma Handlowa Wadas ul. Kołłątaja 15/16, 24-100 Puławy z ceną ofertową  

w wysokości: 33 483,06 złotych brutto; 

• SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin z ceną ofertową  

w wysokości: 54 707,04 złotych brutto; 

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OPEC Sp. z o.o. w Puławach jako Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego dotyczącego niniejszego zamówienia dokonano wyboru oferty 

najkorzystniejszej, która została złożona przez: 

• Hurtownia Amiga Grzegorz Lipski ul. Puławska 7, 24-100 Puławy z ceną ofertową  

w wysokości: 30 438,32 złotych brutto zgodnie z kryteriami ocen ofert.  

Do porównania i oceny ofert, brane były tylko oferty ważne, spełniające warunki zapytania  

i niepodlegające odrzuceniu.  

UZASADNIENIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany został przy zastosowaniu jedynego kryterium jakim 

jest cena brutto oferty- 100%. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania i wyborze oferty najkorzystniejszej zostaje przekazane 

do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej Zamawiającego 

pod adresem www.opec.pulawy.pl zakładka: Przetargi i Ogłoszenia → Przetargi, a także 

zostaje przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 
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