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ZAWIADOMIEME

O WYBORZE NAJKORZYSTMEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer spmwy| 27'l"l3.2ol3.Naza,ła
zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego

l. Działającna podstawie ań' 92 ust. 1 pkt' l) P.awa zamówień publicznych zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizac.ji zamówienia najkorzystniejsą ofertę złożoną
pfzez wykonawcę:

TANKPoL R.Mosio i wspólnicy sJ
ul'Piłsudskiego 54,33_230 szczucin,

Uzasadni€nie \łyboru: Naj kolzystn iejsza oferta

Wybrany v]konawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania
umo\,{/ w term inie do dnia 20 1 3 - l2- 1 8.

Podstawą prawną dokonanego wyborujest art. 9l ust' 1 Pzp oraz Kod€ks C}'\łilny

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

Lp.: I

Nazwa wykonawcy| TANKPoL R. Mosio i wspóInicy sJ
Adres wykonawcy: ul. PiŁsudskiego 54 33-230 szczucin
Cena oferty brutto: 90750,00
Liczba pkt. w krlerium cena: 100

Lp.: 2
Nazwa wykonawcy: ORLEN PetroTank Sp z o.o.
Adres wykonawcy: 36-145 widełka 869
Cena oferty brutto: 91 000,00
Liczba pkt. w kMerium cena: 99,73

LP.: J
Nazwawykonawcy: FirmaHandlowa''W]TosPoL,,wierŻchosławice
Józef Szwiec
Adres wykonawcy: 33-150 wola RŻędzińska 487d
cena ofeńy brutto: 92000,00
Liczba pkt. w kĄłerium cena: 98,64

. 2' Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Pmwa zamówień publicznych zamawiający
informuje, ż€ w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne ofeńy.

- 3. Działając na podstawie art' 92 ust. l pkt. 3) Prawa zamówień publicmych zamawiający
informuje' że w prowadzonym postępowaniu nie zostali \łykluczeni żadni wykonawcy.

4' DziaĘąc na podstawie art. 92 ust. I pkt. 4) Prawa zamórłień publicmych zamawiający informuje,



że podpisanie umowy z wyłonion}łn wykonawcą możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich
formalności po upł''wie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze
najkorrystniejszej of€rty.

Środki ochrony prawnej
od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie,
skarga do sądu) wobec cz'nności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienią
2) odrzucenia ofeńy wykonawcy
w pozostałych Fąpadkach odwołanie nie przysługuje.
wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiając€go

l) niezgodnej z prz€pisami ustavy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym
postępowaniu' lub
2) zaniechania cz1nności, do klórej zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy,
na kóre nie przysfuguje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesięnia odwołarria: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
e|eldronicmą, lub 1 0 dni od dnia przesłania niniej szego zawiadomienią jeże|i zostało ono przesłane
pisemnie.
Informa.je dotycące środków ochlony pra\łn€j znajdują się sPecyfikacji istotnych warunków
zamówięnia oraz w Dziale vl Prawa zamówień publicznych ..Srodki ochrony prawnej'', art. od 179 do
1,989 (t. j. Dz. U . z 20 13 r, poz, 907 z p. zri)


