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Ciepielów, dnia 24.12.2019 r. 

RRGK i OŚ. 271.O.1.2019 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

Dotyczy: Przetargu na  „Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2020 r. – 31.12. 2020 r. do 

Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ciepielowie – (kotłowni PSP w Ciepielowie, kotłowni 

PS w Wielgiem, kotłowni na ul. Plac Zwycięstwa 37 w Ciepielowie) i kotłowni Urzędu 

Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1” 

Zamawiający - Gmina Ciepielów, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, działając zgodnie             

z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                       

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym                

w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa oleju opałowego na okres 1.01.2020 r. – 

31.12. 2020 r. do Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Ciepielowie – (kotłowni PSP                        

w Ciepielowie, kotłowni PS w Wielgiem, kotłowni  na  ul. Plac Zwycięstwa 37 w Ciepielowie)                 

i kotłowni Urzędu Gminy w Ciepielowie ul. Czachowskiego 1”                      

 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty o numerze 1: 

1. Dane Wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą: 
 

PETROJET Sp. z o.o., 26 – 670 Pionki, Kieszek 52 
- cena wybranej oferty z VAT: 178596,00 zł;  

- ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” – 60,00 pkt; 

- ilość punktów przyznanych w kryterium: „termin dostawy”- 40,00 pkt; 

- łączna ilość punktów: 100,00 pkt. 

2. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

Wybrana oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie pzp oraz                

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najwyższą liczbę punktów 

(100,00 pkt) w oparciu o kryteria oceny ofert: „cena” - 60 % oraz „termin dostawy” – 40%. 

 

3. Dane o Wykonawcach, którzy złożyli oferty: 
1) oferta nr 2 złożona przez: 

 

„MER-TRANS” Michał Pajdziński,  Grabina 2, 26 – 640 Skaryszew 
- cena  oferty z VAT: 189600,00 zł;  

- ilość punktów przyznanych w kryterium: „cena” – 57,46 pkt; 

- ilość punktów przyznanych w kryterium: „termin dostawy”- 40,00 pkt; 

- łączna ilość punktów: 97,46 pkt. 

 

Zamawiający jednocześnie informuje, że w postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy ani 

nie odrzucono żadnej oferty. 

Otrzymują: 

1.PETROJET Sp. z o.o., 26 – 670 Pionki, Kieszek 52 

2.„MER-TRANS” Michał Pajdziński,  Grabina 2, 26 – 640 Skaryszew 

3.a/a 


