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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Uprzejmie informuję, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (tj. Dz.U z 2019, poz.1843) oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro             

z dnia 2 stycznia 2018r., na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego (sprzedaż  i dystrybucja) do obiektu: 

Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23, 32-600 

Oświęcim, w okresie od 01.07.2020r. do 30.06.2021r.  wybrano ofertę: 

Handem Sp.z o.o 
Ul. Domaniewska 37 
02-672 Warszawa 
 

Wartość netto za całość przedmiotu zamówienia    -      wynosi 40.201,68 zł 

Wartość brutto za  całość  przedmiotu zamówienia -     wynosi 49.448,07 zł 

 

Uzasadnienie wyboru: 

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza zgodnie z wymogami opisanymi w zaproszeniu ofertowym                    

z dnia 22.04.2020r. dział IV ust.1,2,3,4 – kryteria oceny ofert , którymi Zamawiający kierował się przy 

wyborze oferty oraz §9 ust. 1 i 2, Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik 

do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego              

w Babicach, z dnia 02 stycznia 2018r., których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30.000 euro. 

 

Nazwa, siedziba i adres Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, złożono następujące oferty t. j.: 

 



1. Oferta Nr 1 

 

Handem Sp.z o.o 
Ul. Domaniewska 37 
02-672 Warszawa 
 

Wartość netto za całość przedmiotu zamówienia    -      wynosi 40.201,68 zł 

Wartość brutto za  całość  przedmiotu zamówienia -     wynosi 49.448,07 zł 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30.000 euro w trybie art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2019, poz. 1843) na dostawę gazu ziemnego (sprzedaż i dystrybucja) do obiektu Szkoły Podstawowej 

im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach, ul. Różana 23,32-600 Oświęcim w okresie od 

01.07.2020r. do 30.06.2021 r., może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.    

  

       (-)  Dyrektor szkoły 

                 mgr Tadeusz Baraniecki 


