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Radziechowice Pierwsze

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SĘ
O U DZIELENIE ZAMO WIENIA

ZAWIADOMIENIB O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZBJ OFERTY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w tr},bie
przetargu nieograniczonego powyżei 30 000 euro netto na dostawę oleju napędowego
grzewczego w roku 2019-2020 dla Domu Pomocy Społecznej w Radziechowicach.
DziŃając na podstawię art,92 ust.l ustawy Prawo zamowień publicznyclr, Dom Pomocy
Społecznej w Radziechowicach informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji
dostaw oleju napędowęgo gtzewczego w roku 2019-ż020 dla Domu Pomocy Społecznej w
Radzi echowicach ofertę złożonąprzez Wykonawcę :
Oferta nr 3. PETROJET §p. z o.o. , Kieszek 52,26-670 Pionki
Wybrany wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu, złożona
oferta jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W ustalonych przez
Zamawiającego kryteriach oceny ofert, oferta ta otrzymała maksymalną ilośćpunktów tj. 100 pkt,
Po szcze gó lne oferty przedstawiaj ą s ię następuj ąco

Ofefia nr 1.

:

EUROSPED PALIWA SP ZOO SP.K ul. DWORCOWA 6 ,42-902 BYTOM
ilośó punktów w kryterium cena - 59,7ż; ilośćpuŃtów w kryterium termin

-

płatności- 40.Razęm99,72 pkt.
Oferta nr 2. INTEROIL SP.J. KAMECCY-GALUBA, KOL, SZCZERCOWSKA 4,97-420
SZCZERCOW - ilośćpunktów w kryterium cena - 57,66; ilośó punktów
w kryterium termin płatności- 40.Razęm97166 pkt.
Oferta nr 3. PETROJET SP.ZOO, KIESZEK 52,26-670 PIONKI- ilośćpunktów w krlerium
cena- 60,00; ilośćpunktów w kryterium termin płatności- 40.Razem 100,00pkt.
Działając napodstawieart.9ż ust. 1pkt.2ipkt3 ustawyPrawozamówieńpublicznych,
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie
został wyklu czony żaden Wykonawca.
Działając na podstawię art.94 ust, 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówięń publicznych , Zamawiający
informuje, żę możę za,wrzęó umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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OTRZYMUJĄ:
l. EUROSPED PALIWA SP ZOO SP,K ul. DWORCOWA6 ,42-902 BYTOM
2. INTEROIL SP.J. KAMECCY-GALUBA, KoL. SZCZERCOWSKA 4, 97-420 SZCZERCOW
3. PETROJET SP.Zoo, KIESZEK 52,26-6,70 PIoNKI
4.
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