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DZPZ-359/6-TP/58-2022       Rybnik, dnia 27.07.2022 r. 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH 
I UNIEWAŻNIENIU W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW  

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w postępowaniu 
nr DZPZ-359-TP/58-2022 prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy środków do 
utrzymania czysto ści, w tym worków na odpady , dokonano rozstrzygnięcia postępowania 
w zakresie poszczególnych pakietów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma, który 
zawiera informację o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie poszczególnych pakietów 
oraz unieważniono postępowanie w zakresie poszczególnych pakietów zgodnie z załączni-
kiem nr 3 do niniejszego pisma. 
 

W niniejszym postępowaniu ofertę najkorzystniejszą w zakresie poszczególnych pakietów 
wybrano zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych oraz w specyfikacji warunków zamówienia, tj. na podstawie kryteriów oceny ofert 
określonych w tej specyfikacji w poszczególnych pakietach wybrano ofertę, której przyznano 
największą liczbę punktów (tj. z najniższą ceną). 

 
Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy wykonawców, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację przedstawia załącznik 
nr 2 do niniejszego pisma. 

 
 

Załącznik: 
1. Zestawienie informacji o wyborze ofert najkorzystniejszych w zakresie poszczególnych pakietów. 
2. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją. 
3. Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie poszczególnych pakietów wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 
 

 
Egz.: 

1. strona internetowa/platforma zakupowa 
2. aa. 

 
 

 
            


