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            Ruda Sułowska, dnia 16.11.2021r. 
Nr sprawy: PN-9/2021 

 
OGŁOSZENIE O REZULTACIE POSTĘPOWANIA 

 
Stawy Milickie Spółka Akcyjna Ruda Sułowska 20, 56-300 Milicz, strona internetowa: 
www.stawymilickie.pl; adres poczty elektronicznej: biuro@stawymilickie.pl 
informuje   o   wyborze najkorzystniejszej  oferty  w  ww.  postępowaniu  prowadzonym  w trybie 
podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na dostawę odzieży 
 
Część I 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: LAMAX Grzegorz Gawlik, ul. Starościńska 12c, 
51-129 Wrocław 

kwota oferty brutto:   
zamówienie podstawowe – 120 584,16 zł brutto 
zamówienie „prawo opcji” – 23 532,36 zł brutto 
łącznie – 144 116,52 zł brutto 

 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta  spełnia  wszystkie  warunki  zawarte  w 
specyfikacji    warunków  zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość 
punktów obliczonych zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.  
 
W  postępowaniu    złożono: 1  ofertę.  
 

l.p. Nazwa i adres Wykonawcy Ilość punktów 

 
1. 

 
LAMAX Grzegorz Gawlik 

ul. Starościńska 12c, 51-129 Wrocław 
 

 
100,00 

 
 
 
Część II 

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: LAMAX Grzegorz Gawlik, ul. Starościńska 12c, 
51-129 Wrocław 

 

kwota oferty brutto:   
zamówienie podstawowe – 17 189,25 zł brutto 
zamówienie „prawo opcji” – 6 703,50 zł brutto 
łącznie – 23 892,75 zł brutto 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Oferta  spełnia  wszystkie  warunki  zawarte  w 
specyfikacji    warunków  zamówienia, nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość 
punktów obliczonych zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia.  
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W  postępowaniu    złożono: 1  ofertę.  
 

l.p. Nazwa i adres Wykonawcy Ilość punktów 

 
1. 

 
LAMAX Grzegorz Gawlik 

ul. Starościńska 12c, 51-129 Wrocław 
 

 
100,00 

 
 
Część III 

 
Zamawiający „Stawy Milickie S.A z siedzibą przy Sułów ul. Kolejowa 2 (I piętro), 56-300 Milicz, na 
podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych unieważnia 
postępowanie. 

 
Uzasadnienie: 

W prowadzonym oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zawrze umowę nie wcześniej niż 23 listopada 2021 roku.  
 


