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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego ZP-1/EPGK/2020/D/PN: 

  

Sukcesywny zakup bez dostawy masy mineralno-asfaltowej na gorąco 
do wbudowania na drogach miasta Elbląga, 

w ramach prac wykonywanych dla Gminy Miasto Elbląg 
 
przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród 
niepodlegających odrzuceniu. 
 
Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez: 

MASFALT sp. z o.o. 
05-800 Pruszków 
Stefana Bryły 4 

Nazwy firm, które złożyły oferty: 
Oferta nr 1  
 MASFALT sp. z o.o.  05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 4  
 
Punktacja przyznana ofertom  w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
 

Nr 
oferty 

Liczba punktów 
w kryterium 60% 

Liczba punktów 
w kryterium 40% 

Łączna punktacja 

1   60,00 pkt 40,00 pkt  100,00  pkt 

 
Uzasadnienie faktyczne: 
 
W przetargu wzięła udział jedna firma, która jednocześnie złożyła ofertę spełniającą kryteriom oceny ofert 
zawartym w punkcie XIV SIWZ, tj. zadeklarowała cenę mieszczącą się w wartości  przeznaczonej przez 
Zamawiającego na realizację zadania oraz zaoferowała maksymalny termin płatności faktur. 
 

 
Nr oferty 

Cena [netto] oferty 

 
  wartość zamówienia 

Termin płatności 
faktury 

1 613 150,00  zł 40 dni 

 
Uzasadnienie prawne: 
 
 „Art. 91 ust. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia” 
 
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1) a) ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający może zawrzeć umowę w 
sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 
 


