
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 

22-300 Krasnystaw ul. Piekarskiego 3 

Telefon: 0-82 576-23-76; fax: 0-82 576-68-30; e-mail: 

pgk.krasnystaw@pro.onet.pl 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy KRS Nr 0000063575; 

NIP 564-00-04-334; Regon 110084530; kapitał zakładowy 16.670.500 PLN;  
 

 

Krasnystaw, dnia 29.06.2022r. 

 
 
 
L.dz./PD/ 3267 /2022     
   

Wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 

Znak sprawy: ZO/06/2022 
 

 Dotyczy:    Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie zapytania ofertowego pn.: „Sukcesywna dostawa 
artykułów biurowych, papieru oraz materiałów 

eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 
dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Krasnymstawie” - znak sprawy ZO/06/2022 

 

Zamawiający – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w 

Krasnymstawie, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz 

materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych 

dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w 

Krasnymstawie” - znak sprawy ZO/06/2022 informuje, że najkorzystniejszą w 

w/w postępowaniu została uznana oferta złożona przez Wykonawcę numer 1; 

 

AZET  

Załęcka Anna, Załęcki Andrzej 
Spółka Jawna 

ul. Przemysłowa 4 

22-400 Zamość 

 

• z ceną oferowaną (po negocjacjach) netto:  24 604,88 zł  / słownie: 

dwadzieścia cztery tysiące sześćset cztery złote osiemdziesiąt osiem 

groszy/ 

• z ceną oferowaną (po negocjacjach) brutto: 30 264,00  zł /słownie: 

trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote zero groszy/. 
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„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i 

urządzeń wielofunkcyjnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krasnymstawie” 

 

Strona 2 z 2 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Oferta spełnia wymagania określone przez Zamawiającego oraz uzyskała 

najwyższą maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt w przyjętym kryterium oceny 

ofert (cena oferty) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert. Ponadto 

w wyniku przeprowadzonych negocjacji które zakończyły się 28.06.2022 roku 

Wykonawca obniżył pierwotnie proponowaną cenę dotyczącą wykonania 

zamówienia zawartą w formularzu oferty z dnia 09.06.2022.  

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz 

z punktacją przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert, tj. cena 
oferty:     

 

Nr 

oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

Kryterium 
cena netto 

oferty 
[max 100 pkt] 

1. 

 
AZET  

Załęcka Anna, Załęcki Andrzej 

Spółka Jawna 
ul. Przemysłowa 4 

22-400 Zamość 
 

100,00 

 

 

Zamawiający informuje ponadto, że: 

• umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z standardami 

określonymi w rozdz. XV pkt. 1 Zapytania ofertowego. 

• w postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Ww. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

2. a/a 
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