
Numer sprawy: 386/2019                                                        Poddębice, 2019-10-15 
 
 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Sukcesywna dostawa paliwa wraz z transportem 
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.” 

 
1. Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. działając na 

podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę 

 
Oferta Nr 1 

Czech-Oil Sp. z o.o., Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A, 95-100 Zgierz  

Uzasadnienie wyboru: 

 Cena 100% (maksymalnie 100%) 

Wybrany Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert oraz spełnił warunki 
określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ustawie Prawa zamówień publicznych. 

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w 
terminie do dnia 23 października 2019 r. 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 
1964 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.). 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

Oferta Nr 1 

Czech-Oil Sp. z o.o., Dąbrówka Wielka, ul. Zagajnikowa 1A, 95-100 Zgierz  

 Punktacja za kryterium (cena 100%)  -   100,00 pkt 

Oferta Nr 2 

PETROJET Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670 Pionki  

 Punktacja za kryterium (cena 100%)  -   98,37 pkt 

Oferta Nr 3 

EKO-OIL Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Monice 3, 98-200 Sieradz 

 Punktacja za kryterium (cena 100%)  -   96,24 pkt 

3. Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

Nie wykluczono Wykonawców z postępowania.  

4. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone. 

Nie odrzucono Wykonawców z postępowania. 
 

5. Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą będzie możliwe w terminie 
zgodnym z  art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).  
 

Środki ochrony prawnej 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie) określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.) - dział VI „Środki ochrony prawnej”. 
 
 

Prezes Zarządu 
(-) Włodzimierz Szymański 

 

 


