
,,Sukcesywną dostawę oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  
w Leżajsku” 

 

 

 

Leżajsk, dnia 12.12.2018 r. 

Nr referencyjny nadany sprawie: ZP/1/11/2018 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

Podstawa prawna:  art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579). 

Oznaczenie sprawy:  ZP/1/11/2018 

Nazwa nadana zamówieniu przez 

Zamawiającego: 

,,Sukcesywną dostawę oleju napędowego w 2019 r. dla Miejskiego 

Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.  

w Leżajsku” 

 

1. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano: 

EXTRANS Zbigniew Szeliga ul. Słowackiego 9, 39-120 Sędziszów Małopolski 

 

Uzasadnienie wyboru:  

Oferta Wykonawcy spełnia wszelkie kryteria określone w SIWZ przez Zamawiającego 

oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do 

przedmiotu zamówienia publicznego, uzyskała - 100 pkt. 

   Oferowana cena netto 669 960 zł  netto. 

2. Nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 

Do obliczeń przyjęto cenę PKN Orlen z dnia 29.11.2018r. wynoszącą 3932 zł netto za 1 litr paliwa. 

a)  

EXTRANS Zbigniew Szeliga ul. Słowackiego 9, 39-120 Sędziszów Małopolski 

Cena za 180 000 litrów paliwa z uwzględnieniem stałego upustu wynoszącego 5,34 % wynosi:   

669 960 zł netto co daje 100 punktów  

b)  

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

          Cena z oferty obliczona na dzień 29.11.2018r. z uwzględnieniem stałego upustu 4,47 % wynosi:  

          675 000 zł netto co daje 99,2 punktów 

c)  

ARGE Paliwa Sp. z o.o.ul. Wielicka 22a, 30-552 Kraków 

 Cena za 180 000 litrów paliwa z uwzględnieniem stałego upustu wynoszącego 4,98 % wynosi:                                                          

672 480 zł netto co daje 99,6 punktów 

3. W postępowaniu nie wpłynęły oferty, które zostałyby odrzucone lub wykluczone. 

4. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego 

z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, Zamawiający zawiera w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

            Zatwierdzam 

                                          


