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DO WYKONAWCÓW 
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę nawozów dla IUNG-

PIB w Puławach RZD w Żelisławkach w podziale na 3 części zamówienia” 
 Numer ogłoszenia: UZP pod nr 622920-N-2019 z dnia 2019-11-15 r. 
1) Część 1: Dostawa nawozu  azotowego o zawartości azotu - 34%; 
2) Część 2: Dostawa nawozu  azotowego o zawartości azotu - 33%; 
3) Część 3: Dostawa nawozu  dwuskładnikowego. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Działając zgodnie z dyspozycją art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), niniejszym zawiadamiam, że w związku z prowadzonym 
postępowaniem oznaczonym znakiem sprawy: DZP.220.56 2019.PK Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej 
oferty dla niżej wymienionych części zamówienia: 
 

I. Część 1: Dostawa nawozu  azotowego o zawartości azotu - 34% 
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: "BLENDING'' Sp. o. o., ul. Towarowa 
1, 63-760 Zduny, która uzyskała łącznie 100 pkt. (100 pkt. kryterium I). 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie jednego kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 100 pkt.).  
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 1 części zamówienia nie 
złożono innych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 1 części zamówienia: 
1) odrzucono 3 oferty. 
2) nie został wykluczony żaden wykonawca. 

 
 

II. Część 2: Dostawa nawozu  azotowego o zawartości azotu - 33% 
- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: "BLENDING'' Sp. o. o., ul. Towarowa 
1, 63-760 Zduny, która uzyskała łącznie 100 pkt. (100 pkt. kryterium I). 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie jednego kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 100 pkt.).  
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 2 części zamówienia nie 
złożono innych ofert niepodlegających odrzuceniu. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 2 części zamówienia: 

1) odrzucono 3 oferty; 
2) nie został wykluczony żaden wykonawca. 



  

  

 

 

 

 
III. Część 3: Dostawa nawozu  dwuskładnikowego 

- jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę: SCANDAGRA POLSKA Sp. z o.o., 
ul. dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko, która uzyskała łącznie 100 pkt. (100 pkt. kryterium I). 

 

Uzasadnienie wyboru oferty: 
Oferta spełnia wymagania zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz nie podlega 
odrzuceniu. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z art. 91 ust. 1, 2 ustawy Pzp., na 
podstawie jednego kryterium oceny ofert, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. (kryterium I 
cena: 100 pkt.).  
 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 3 części zamówienia ofertę 
niepodlegającą odrzuceniu złożył również Wykonawca: 

1) "BLENDING'' Sp. o. o., ul. Towarowa 1, 63-760 Zduny – oferta nr 2 – liczba uzyskanych punktów: 
99,71 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 3 części zamówienia nie złożono 
innych ofert niepodlegających odrzuceniu. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w zakresie 3 części zamówienia: 
1) odrzucono 2 oferty; 
2) nie został wykluczony żaden wykonawca. 

 
 
Otrzymują: 
Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu: 
1) Agro-Handlowiec Szymańscy Sp. z o.o. sp. k., ul. Świętojańska 177, 07-200 Wyszków – oferta nr 1; 
2) "BLENDING'' Sp. o. o., ul. Towarowa 1, 63-760 Zduny – oferta nr 2; 
3) ADAR Handel Nawozami Sztucznymi Sp. z o.o., ul. Św. Jana 21, 88-170 Pakość– oferta nr 3; 
4) SCANDAGRA POLSKA Sp. z o.o., ul. dr. Alberta Schmidta 1, 86-031 Osielsko– oferta nr 4. 
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Jednostka organizacyjna IUNG-PIB  Dział Zamówień Publicznych 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Plis  
Telefon 81 4786993  
Adres e-mail: kplis@iung.pulawy.pl 


