INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
im. STANISŁAWA SAKOWICZA
The STANISŁAW SAKOWICZ

INLAND FISHERIES INSTITUTE
POLAND
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-33/2020

Olsztyn, dn. 12-01-2021 r.

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia
publicznego opublikowanego na portalu UZP w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
29-12-2020 r. nr ogłoszenia 772753-N-2020 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 29-12-2020 r.
pod oznaczeniem Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-33/2020.
Nazwa zamówienia:
Świadczenie dostawy pn.: „Dostawa paszy do Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu dla
sandaczy, pstrągów tęczowych i jesiotrów na potrzeby realizacji projektu: „Innowacyjne metody
intensyfikacji produkcji ryb w stawach, polegające na optymalizacji wykorzystania istniejącej
powierzchni hodowlanej i zastosowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, umożliwiających
chów perspektywicznych gatunków ryb (łososiowatych, drapieżnych, jesiotrowatych), przy
jednoczesnym zachowaniu ekologicznych walorów stawów i ekonomiczno-społecznym wzmocnieniu
polskiej akwakultury śródlądowej – STAWPROPLUS”
Szanowni Państwo!
I. Zamawiający Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie działając na
podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843) informuje, że po dokonaniu badania i oceny złożonych ofert w przedmiotowym
postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Firmy:
ALLER AQUA POLSKA Sp. z o.o.
Nożynko, 77-116 Czarna Dąbrówka
Za cenę brutto: 20 395,50 zł,
(słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 50/100)
Uzasadnienie wyboru ofert:
Wykonawca spełnia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udziału
w postępowaniu jak również zgodnie z przyjętymi kryteriami ocen oferta uzyskała największą liczbę
punktów. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 i 2 Ustawy Prawa zamówień
publicznych.

IRS - 10-719 Olsztyn 5, ul. M. Oczapowskiego 10, tel. (89) 524-01-71 tel./fax. (89) 524-05-05, e-mail: irs@infish.com.pl

II. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Została złożona tylko jedna oferta nr 1 Firmy:
ALLER AQUA POLSKA Sp. z o.o. Nożynko, 77-116 Czarna Dąbrówka
III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Zgodnie z dyspozycją art.92 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp zamawiający informuje, że w postępowaniu
złożono jedną ofertę, która uzyskała 60 punktów na całość zamówienia (szczegółowo: cena pkt 60,
termin dostawy pkt 0).
IV. 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
V. Wykluczeni Wykonawcy:
Działając na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu zostali wykluczeni następujący wykonawcy: brak
VI. Podpisanie umowy:
Zamawiający informuje, że z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w terminie określonym
w art. 94 ust. 2 pkt.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
VII. 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) – Dział VI „Środki ochrony
prawnej”.
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