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INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  
 

Dotyczy postępowania PRZ/00009/2021 „Dostawa paliwa gazowego na potrzeby wybranych 

instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz” 

 
 

Działając na podstawie art. 253 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. poz. 2021 poz.1129.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że dokonał wyboru 
oferty najkorzystniejszej.  
 
Jako najkorzystniejszą ofertę, niepodlegającą odrzuceniu ofertę uznano : 

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

Uzasadnienie 

Do dnia składania ofert tj. 27.08.2021 r., godz. 11.00, wpłynęły oferty od następujących 

Wykonawców: 

 

1. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa; 
2. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. 

 
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych ofert, na podstawie kryteriów 

określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), tj. najniższej ceny. Wszyscy 
Wykonawcy spełniali warunki udziału w  postępowaniu, a ich oferty odpowiadały wymaganiom 
określonym w SWZ.  Wykonawca – PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3,  
01-248 Warszawa- spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada 
wymaganiom określonym w SWZ oraz przedstawia najkorzystniejsze warunki wykonania 
zamówienia.  
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Streszczenie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją znajduje się w tabeli poniżej. 

 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w przedmiotowym postępowaniu może nastąpić, zgodnie z art. 264 ust. 1 pkt. 
ustawy Prawo zamówień publicznych, po upływie terminu 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do wykonawców. 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto w zł. 
(zam. podstawowe + prawo opcji) 
 

Punktacja (pkt.) 

1. 
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., 
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 
Warszawa 

 
13 317 768,22 

 
100 

2. 
TAURON Sprzedaż sp. z o.o.  
ul. Łagiewnicka 60, 30-417 
Kraków 

 
13 917 872,02 

 
95,69 
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