
Gołotczyzna, dn. 19.01.2017r. 

 

Uczestnicy postępowania przetargowego 

 
 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164, ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „„Zakup oleju opałowego lekkiego wraz z dostawą 

do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie”” wybrana 

została oferta nr 2 złożona przez: 

 

DAMO PLUS Sp. z o.o Sp.k. 

Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz 

 Cena brutto wybranej oferty wynosi: 283.393,23 zł brutto (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy 

tysiące trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 23/100).  

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP). 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

 W postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Zamawiający nie wykluczył Wykonawców. Zamawiający odrzucił 

jedną ofertę – ofertę nr 5 złożoną przez UNILEX OIL Sp. z o.o. Sp.k., z Ciechanowa na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 6 ustawy PZP – oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. Zgodnie z §12 SIWZ Wykonawca miał 

podać cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie podał cenę za 1 litr oleju 

opałowego, co jest niezgodne z zapisami SIWZ.  

 

Pozostali Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oferty spełniają wszystkie 

wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są zgodne z przepisami ustawy PZP. 

 

Oferta złożona przez firmę DAMO PLUS Sp. z o.o. Sp.k. jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie 

ustalonego kryterium oceny ofert (cena – 60%, termin dostawy 40%), jest ofertą najkorzystniejszą i uzyskała 

100 pkt. 

 

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przewidywany termin podpisania 

umowy o realizację zamówienia został wyznaczony na dzień 25.01.2017r.  

 

 Poniżej przedstawiam nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty 

niepodlegające odrzuceniu w niniejszym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom: 

 



 

 

 

 
Numer 

oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 

adres wykonawcy 

Liczba punktów w 

kryterium: CENA 
- 60% 

Liczba punktów w 
kryterium: 

TERMIN 

DOSTAWY – 40 % 

Razem 

1 Tankpol Sp. z o.o.  

ul. Płocka 24, 09-472 Cekanowo 

59,94 40 99,94 

2 DAMO PLUS Sp. z o.o Sp.k. 

Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz 

60 40 100 

3 PBH Z. Niziński 

ul. Serocka 11a, 07-200 Wyszków 

59,95 40 99,95 

4 PHU ŻAR Arkadiusz Saczewski 

ul. Sokołowska 159A, 08-110 Siedlce  

59,54 40 99,54 

  
 

 
 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI 

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

         Z    p o w a ż a n i e m  

         DYREKTOR 

        /-/ Wiesława Gąsiorowska 


