
ZOG.26.1.2018                                                                                                   Rzekuń, 2017-02-12

                                                                                                      

Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy: 

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 
508068-N-2018 z dnia 25.01.2018 r. na „ Dostawę oleju napędowego      
w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) litrów na okres jednego roku".

1. Zamawiający Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu, działając na podstawie  art. 92 ust.1 pkt.1

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.

1579, z późn.  zm.), zwanej dalej "ustawą" informuje, o wyborze oferty najkorzystniejszej

w  postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „  Dostawę  oleju  napędowego  w  ilości  40.000  (czterdzieści  tysięcy)  l itrów  na

okres jednego roku". 

2. Do wyznaczonego terminu wpłynęły cztery oferty.

3.  Zamawiający przeprowadzi ł  badanie i  ocenę z łożonych i  niepodlegających odrzuceniu

ofert  na  podstawie  kryteriów  określonych  w  specyf ikacj i  istotnych  warunków

zamówienia.

4. Wybrano ofertę:

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo  Budowlano  Handlowe   "  Z.  Niziński"  ul.  Serocka

11a,   07-200  Wyszków ,  która  spełnia  wszystkie  warunki  udziału  w  postępowaniu,

a  oferta  odpowiada  wszystkim  wymaganiom  określonym  w  specyfikacj i  istotnych

warunków  zamówienia.  Oferta  otrzymała  maksymalną  i lość  punktów-100,   w  oparc iu

o kryter ia oceny ofert:  cena 60%, termin płatności  40%.

5. Poniżej przedstawiamy tabele ze streszczeniem oceny złożonych ofert wraz z

przyznaną punktacją.

Numer 
oferty

Firma (nazwa) oraz adres lub 
nazwisko wykonawcy

Cena oferty
(brutto) [zł]

Kryterium 
cena wraz z 
przyznaną
punktacją

Termin 
płatności 
[dni]

Kryterium 
termin 
płatności 
wraz z 
przyznaną 
punktacją

Łączna 
punktacja

1 AXAN Sp. z o.o.                      
ul. Słoneczna 5,                    
08-311 Bielany

176 136,00 57,99 pkt 30 dni 40 pkt 97,99 pkt

2 Przedsiębiorstwo Budowlano
Handlowe " Z. Niziński"         
ul. Serocka 11a,                     
07-200 Wyszków

170 232,00 60,00 pkt 30 dni 40 pkt 100,00 pkt

3 P.T.H.U. PRYMA 1
Hanna Gosk
Al. Legionów 147 F
18-400 Łomża

172 200,00 59,31 pkt 30 dni 40 pkt 99,31 pkt 

4 "Benzol" Sp. z o. o.                
ul. Graniczna 7,
07-410 Ostrołęka

170 724,00 59,83 pkt 30 dni 40 pkt 99,83 pkt



6. Dopuszczenie do dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy.

7. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów- nie dotyczy.

8. Unieważnienie postępowania- podając uzasadnienie faktyczne i prawne- nie dotyczy.

Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Wykonawca,  który  został  wybrany  w  przetargu  zostanie  powiadomiony  e-mailem,
o dokładnym terminie i miejscu podpisania umowy, zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy.


