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wAD.2601 .222.2019
lwgrozdzielnika/

Wojewódzki Inspektorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje,
że w postępowaniu na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E)
i zaazotowanego (Lw), dla obiektów WIoRiN we Wrocławiu położonych na terenie
województwa dolnośląskiego (WAD.260I.222.2019), w Zadaniu nr ! za najkorzystniejszą
została uznana oferta złoŻoną ptzez:

PGNiG obrót Detaliczny sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 3, 0l -248 Warszawa

za cenę 69 057,5t zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dziewięó tysięcy pięćdziesiąt siedem
ńotych pięćdziesiąt jeden groszy). W związku z povłyŻszym zaptaszamy upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy' klórego oferta zostałauznana zanajkorzystniójszą, do konta]iu
w celu niezłłłocznego zawatcia umowy na realizację przedmiolo*.go zamówienia. osobą
do kontaktu z runienia Zarnawiającego jest p' Mieczysław Dynaką t.t. 604 g75 668 lub
7137l 84 35 wew. 39, p. Ewa Rozbrojovó Zaremba,tel.7I37I 84 35 wew. 31, e_mail:
da-wroclaw@piorin. gov.pl.

Jednocześnie informujemy, Że w przedmiotowym postępowaniu: nie zastosowano
odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, wpłynęły 1 oferta, odrzucono 0 ofert
ako nie ofertowemu. Zestawienie ofert w tabeli

b
w

Otrrymuia:
- Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (kopia faxem lub mailem według preferencji).
- Strona Zamawiającego - sekcjadoĘczącaprzedmiotowego zamówienia oraz tablica ogłoszeń'
- Aa (oryginał)'

Wojewódzki Inspelrtorat ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
ul. Piłsudskiego 15_17, 50_044 Wrocław

tel: 7 L 37 1-84-35, fax 7 7 37 I-84-32
wi-wroclaw@piorin,gov.pl, piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie/
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Uwagi

I PGNiG obrót Detaliczny sp.
z o.o,

ul. Jana Kazimierza 3, 0l-248
Warszawa

69 057,51 6,28
Dokonano oceny
zgodności oferty

zzapytantem
ofertowym. Oferta
najkorzystniejsza.




