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Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/2020                                                               Olsztyn, dn. 26-03-2020 r. 

 

 

Do wszystkich  

Wykonawców  
 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego 

opublikowanego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 10-03-2020 r. nr ogłoszenia  

2020/S 049-115594  oraz zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego www.infish.com.pl/przetargi i na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 10 

w dniu 10-03-2020 r. pod oznaczeniem Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-3/2020. 

 
Nazwa zamówienia: 

Świadczenie dostawy pn.: „Zawarcie umowy ramowej na zarybienie polskich obszarów morskich 

zgodnie z ustalonym przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej Planem zarybiania polskich obszarów morskich w roku 2020” 

 
Szanowni Państwo! 
 

I.  Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie działając na podstawie art. 92 ust. 

1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) informuje, że po 

dokonaniu badania i oceny złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu wybrano:  
 

Firmę:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "AQUAMAR" sp. z o. o., Pasieka 2A/2, 77-200 Miastko  
 

Oferty wraz z cenami jednostkowymi oraz terminem realizacji złożone zostały na poniższe części postępowania: 
 

Część 1 - Dostawa Troci wędrownej (smolty) Wisła 1(5)  

za cenę jednostkową brutto 2,90 zł / szt. słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt gorszy za sztukę, z terminem do dnia 

15.05.2020r.  

Część 17 - Dostawa Troci wędrownej (narybek letni) Radunia wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,30 zł/szt. słownie: trzydzieści groszy za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 18 - Dostawa Troci wędrownej (narybek letni) Wda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,30 zł/szt. słownie: trzydzieści groszy za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 19 - Dostawa Troci wędrownej (narybek letni) Brda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,30 zł/szt. słownie: trzydzieści groszy za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 20 - Dostawa Troci wędrownej (narybek letni) Drwęca wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,30 zł /szt. słownie: trzydzieści groszy za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 32 - Dostawa łososi (smolty) Radunia wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 4,20 zł/szt. słownie: cztery złote dwadzieścia groszy za sztukę, z terminem do dnia 15.05.2020r.  

Część 35 - Dostawa łososi (smolty) Drwęca wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 4,20 zł/szt. słownie: cztery złote dwadzieścia groszy za sztukę, z terminem do dnia 15.05.2020r.   

Część 37 - Dostawa łososi (smolty) Parsęta wraz z dopływami  

za cenę jednostkową 4,20 zł/szt. słownie: cztery złote dwadzieścia groszy za sztukę, z terminem do dnia 15.05.2020r.   
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Część 42 - Dostawa łososi (narybek letni) Radunia wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 43 - Dostawa łososi (narybek letni) Wda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę , z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 44 - Dostawa łososi (narybek letni) Brda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 45 - Dostawa łososi (narybek letni) Drwęca wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 46 - Dostawa łososi (narybek letni) Rega wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę , z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 47 - Dostawa łososi (narybek letni) Parsęta wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę, z terminem do dnia 17.07.2020r.  

Część 48 - Dostawa łososi (narybek letni) Słupia wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę, z terminem do dnia  17.07.2020r.  

Część 49 - Dostawa łososi (narybek letni) Drawa wraz z dopływami  

za cenę jednostkową brutto 0,42 zł/szt. słownie czterdzieści dwa grosze za sztukę, z terminem do dnia  17.07.2020r.  

Część 50 - Dostawa łososi (narybek letni) Gwda wraz z dopływami  

za cenę jednostkową 4,20 zł/szt. słownie cztery złote dwadzieścia groszy za sztukę, z terminem do dnia 15.07.2020r. 
 

Uzasadnienie faktyczne wyboru oferty: 

Wykonawca spełnił określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału we wszystkich podanych 

częściach postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne wyboru oferty: 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91.ust. 1 i 2 Ustawy Prawa zamówień publicznych. 
 

II. W prowadzonym postępowaniu na powyższe części nie złożono innych ofert. 
 

III. Odrzucone oferty Wykonawców: 

Działając na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu zostały odrzucone następujące oferty:  brak 
 

IV. Wykluczeni Wykonawcy: 

Działając na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,  

że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy: brak 
 

V. Podpisanie umowy: 

Zamawiający informuje, że z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie określonym w art. 94 ust. 2  pkt. 

1a Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

VI. Środki ochrony prawnej: 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) – Dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

                 

 

 
 


