
ZGO AQUARIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Łodzi-Śródmieścia XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296935;  

konto bankowe: Santander Bank Polska S.A., numer konta: 04 1500 1689 1216 8007 2937 0000. Kapitał zakładowy: 5 565 000,00 PLN 

 

 

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, dn. 17.11.2021 r. 

L.dz. SP/3325/2021  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

W związku z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie 

art. 305 pkt. 2 pzp o wartości nieprzekraczającej progów unijnych określonych 

na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; dalej: „pzp”) na dostawę pn. „Kompleksowa 

dostawa gazu ziemnego dla ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.”, numer sprawy: 

ZP/B/10/2021. Zamawiający - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. informuję 

o następujących okolicznościach: 

1. Działając zgodnie z art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 

z późn. zm.), za najkorzystniejszą ofertę w prowadzonym postępowaniu została 

uznana oferta złożona przez: 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. 

ul. Jana Kazimierza 3 

01-248 Warszawa 

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Wartość zamówienia: 464.725,83 zł brutto. 

 

2. Zgodnie z art. 213 ust. 1 pzp negocjacje prowadzone były tylko z jednym 

Wykonawcą. Zaproszenie do negocjacji przesłano do Wykonawcy w dniu 

09.11.2021 r. 

3. Działając na podstawie art. 253 ust. 2 w zw. z art. 253 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2019 z późn. zm.). Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta 

niezwłocznie.  

 

Proszę o zwrotne potwierdzenie na adres e-mail: przetargi@zgoaquarium.pl 

w dniu dzisiejszym faktu uzyskania powyższej informacji. 

 

 

 

ul. Katowicka 20 

96-200 Rawa 

Mazowiecka 

 

 

www.zgoaquarium.pl 

 

 

Sekretariat: 

(46) 815 40 55 

fax: (46) 815 40 55 

biuro@zgoaquarium.pl 

 

 

Zakład ZGO 

PUKININ: 

(46) 814 24 24 

fax: (46) 814 24 24 

odpady@zgoaquarium.

pl 

 

 

NIP: 8351567630 

REGON: 100441327 

BDO: 000004337 
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