
 

Zamawiający - ………………………………………………… 

Nazwa nadana  zamówieniu: ………………………………………………………. 

Oznaczenie sprawy: ………………………………. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu bez podziału na części 

Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w 

art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp 
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…………………………., dnia ………………… r. 

 

 

Do 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 

Zamawiający - …………………………………………….., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

na ………………………….., oznaczenie sprawy (numer referencyjny): …………………………, jako 

najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę ……………………………, która przedstawia 

najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów ………. i otrzymała ……….. pkt. 

 

Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

 

Wykonawca - ………………………..: 

1) punktacja przyznana w kryterium cena - ……………….. pkt, 

2) punktacja przyznana w kryterium ……….. - ……………….. pkt, 

3) łączna punktacja - ……………….. pkt.  

 

Wykonawca - ………………………..: 

1) punktacja przyznana w kryterium cena - ……………….. pkt, 

2) punktacja przyznana w kryterium ……….. - ……………….. pkt, 

3) łączna punktacja - ……………….. pkt.  

 

Wykonawca - ………………………..: 

1) punktacja przyznana w kryterium cena - ……………….. pkt, 

2) punktacja przyznana w kryterium ……….. - ……………….. pkt, 



 

Zamawiający - ………………………………………………… 

Nazwa nadana  zamówieniu: ………………………………………………………. 

Oznaczenie sprawy: ………………………………. 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu bez podziału na części 

Załącznik nr 20 do Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, o której mowa w 

art. 4 pkt 8 Pzp i innych zamówień, do których nie stosuje się przepisów Pzp 
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3) łączna punktacja - ……………….. pkt.  

 

Wykonawca - ………………………..: 

1) punktacja przyznana w kryterium cena - ……………….. pkt, 

2) punktacja przyznana w kryterium ……….. - ……………….. pkt, 

3) łączna punktacja - ……………….. pkt.  

 

Wykonawca - ………………………..: 

1) punktacja przyznana w kryterium cena - ……………….. pkt, 

2) punktacja przyznana w kryterium ……….. - ……………….. pkt, 

3) łączna punktacja - ……………….. pkt.  

 

Z postępowania nie został wykluczony żaden wykonawca. 

 

W postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 

 

Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania niniejszego zawiadomienia1 

 

 

 

……………………………………………….. 

 

                                                           
1 Jeżeli zawiadomienie przesłano środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 

r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub faksem 


