
Nr sprawy: GKOS.271.10.2022 

Gostyń, dnia 26 maja 2022 roku  

                                   

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na podstawie art. 132 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11  września 2019 roku pn.: „Kompleksowa dostawa gazu 

ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla  Gminy Gostyń  i jej jednostek organizacyjnych na okres od 

01.07.2022 do 31.12.2023 r.” dotyczy części I i II postępowania 

 

Gmina Gostyń, Rynek 2, 63-800 Gostyń, NIP 6961750343 (Zamawiający) na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 

1 Pzp informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

a) dla części I - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie na kwotę 1 808 803,22 zł 

brutto 

b) dla części II - PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie na kwotę 3 392 996,93 zł 

brutto 

1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla I i II części postępowania na 

podstawie kryterium „cena” – znaczenie procentowe kryterium 100,00%. 

2. W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty: 

a) I część zamówienia (rozliczenie według cen taryfowych) - 1 oferta, 

b) II część zamówienia (rozliczenie według cen konkurencyjnych i taryfowych) – 1 oferta. 

3. Punktacja przyznana ofercie w kryterium „cena”. 

W wyniku zastosowania wzoru określonego w SWZ, maksymalna ilość punktów jaką mogły 

otrzymać oferty to 100,00 punktów. Oferty wykonawcy PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. dla 

części I i II postępowania otrzymały maksymalną ilość punktów: 100,00 

Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 

Wybrany w postępowaniu wykonawca złożył niepodlegające odrzuceniu oferty, które spełniają 

wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SWZ. Oferty Wykonawcy otrzymały 100,00 punktów 

w ramach kryterium „cena”, Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia z postępowania.  

 

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 2 Pzp, zgodnie z którym Zamawiający wybiera 

najkorzystniejsze oferty przedstawiające  najniższą cenę. 

Jednocześnie na podstawie art. 253 ust. 2 Pzp niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie  

internetowej prowadzonego postępowania.  

 

BURMISTRZ GOSTYNIA 

                 Jerzy Kulak 
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