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Powiat Opatowski – Dom Pomocy Społecznej                                Zochcinek, dnia 15 września 2020  

w Zochcinku 

Zochcinek 42 

27-500 Opatów 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
dotyczy: postępowania  prowadzonego  zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019  r. poz. 1843 z późn. zm) - Prawo zamówień 

publicznych (na podstawie art. 4 pkt 8) w trybie zapytania ofertowego 

pn.: „Dostawa drewnianych uli wraz z pszczołami i wyposażenie pasieki z podziałem na 

zadania".  

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: 

Zadanie 1: dostawa wyposażenia pasieki 

Zadanie 2: dostawa roślin miododajnych 

Zadanie 4: zakup tablic edukacyjnych 

 

Zadanie 1 za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez: 

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja 

              ul. Szkolna 16a 

           26-006 Nowa Słupia 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia: 

- Dostawa wyposażenia pasieki- za kwotę 34 012,68 zł (brutto) 

Uzasadnienie wyboru 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryterium (cena) określonym w zapytaniu 

ofertowym dla Wykonawców.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w 

kryterium oceny. 

 

Lp. Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy 
Liczba punktów otrzymanych w 

kryterium „cena” 

1 

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja 

ul. Szkolna 16a 

26-006 Nowa Słupia 

100,00 

 

Zadanie 2 za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez: 

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja 

              ul. Szkolna 16a 

           26-006 Nowa Słupia 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia: 

- Dostawa roślin miododajnych- za kwotę 3 558,36 zł (brutto) 

Uzasadnienie wyboru 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryterium (cena) określonym w zapytaniu 

ofertowym dla Wykonawców.  
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W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w 

kryterium oceny. 

 

Lp. Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy 
Liczba punktów otrzymanych w 

kryterium „cena” 

1 

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja 

ul. Szkolna 16a 

26-006 Nowa Słupia 

100,00 

 

Zadanie 4 za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez: 

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja 

              ul. Szkolna 16a 

           26-006 Nowa Słupia 

oferującą wykonanie przedmiotu zamówienia: 

- Zakup tablic edukacyjnych- za kwotę 11 000,00 zł (brutto) 

Uzasadnienie wyboru 

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów w kryterium (cena) określonym w zapytaniu 

ofertowym dla Wykonawców.  

W poniższej tabeli podano: nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w 

kryterium oceny. 

 

Lp. Firma, nazwa oraz adres Wykonawcy 
Liczba punktów otrzymanych w 

kryterium „cena” 

1 

Polskie Hurtownie Pszczelarskie Robert Zieja 

ul. Szkolna 16a 

26-006 Nowa Słupia 

100,00 

2 

Marek Hałoń MARCO 

ul. Komandosów 14/43 

30-334 Kraków 

73,30 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

p.o. Dyrektora DPS w Zochcinku 

/-/ Jarosław Basak 

 


