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OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju napędowego dla
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radomiu Sp. z o.o. z/s ul.
Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew, adres do korespondencji: ul. 1905 roku 47,
26-600 Radom w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Postępowanie - znak: 1/ZP/17
Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
z późniejszymi zmianami informujemy o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w
postępowaniu przetargowym j.w.
Nr
Nazwa Wykonawcy
oferty
1.

PETROJET Sp. z
o.o.

Siedziba albo
miejsce
zamieszkania

Adres
wykonawcy

Punktacja
przyznana
ofertom

Miejsce w
rankingu ofert

Pionki

Kieszek 52,
26-670 Pionki

100 pkt

I

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 firmy:
PETROJET Sp. z o.o., 26-670 Pionki, Kieszek 52;
Wartość brutto oferty – 3.203.559,60 zł;
Ilość przyznanych punktów – 100;
Wykonawcy wykluczeni– brak;
Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone – brak;
Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, ale nie zostali zaproszeni do
kolejnego etapu negocjacji albo dialogu – brak.
Uzasadnienie wyboru:
Wybrana do realizacji przedmiotowego zamówienia oferta spełnia wszystkie wymagania
określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi
zmianami i w SIWZ oraz została wybrana w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w
rozdziale XII SIWZ tj. najniższa cena (wartość brutto oferty) – znaczenie kryterium - 100 %,
z zastosowaniem wzoru podanego w pkt 4 rozdziału XII SIWZ.
Jednocześnie informujemy, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie
zawarta w oparciu o zapisy art. 94 ust. 2. ze względu na fakt, iż wybrana oferta jest jedyną
ofertą złożoną w postępowaniu będącym przedmiotem przetargu.

