
         Istebna, 30.12.2021r. 

ZSP-1/12/2021 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 

 Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. ze zm.) zawiadamia, że w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie 

podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy 

Pzp, w zadaniu pn. „Dostawa oleju opałowego do budynków Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Istebnej” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez 

wykonawcę:  

EUROSPED Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, 

41-902 Bytom, ul. Dworska 6 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 Zamawiający działając na podstawie art. 239 ustawy Pzp dokonuje wyboru oferty 

najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach 

zamówienia. W/w oferta przedstawia najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, spełnia 

wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”, 

uzyskała największą ilość punktów obliczonych zgodnie z przyjętymi w SWZ kryteriami i ich 

wagą, którymi są: cena ofertowa, czas realizacji zamówienia, liczony od złożenia zamówienia 

oraz jest ofertą najkorzystniejszą.  

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

Punktacja wg kryterium: Razem 

łącznie punktacja 

Wartość brutto 

oferty 

Czas realizacji 

zamówienia, liczony 

od złożenia 

zamówienia 

1 

ZUH MIXPOL PAWEŁ 

MICHULEC 

34-325 Łodygowice 

ul. Kasztanowa 33 

371 460zł 

59,8 pkt 
40 pkt 

 

99,80 pkt 

2 

EUROSPED Paliwa spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka 

Komandytowa 

41-902 Bytom 

ul. Dworska 6 

370 230 zł 

60 pkt 
40 pkt 

 

100,00 pkt 

3 

 

GAZ PETROL Sp. z o.o. 

55-080 Kąty Wrocławskie 

Ul. 1 maja 90 

377 610 zł 

58,8 pkt 
40 pkt 

 

98,80 pkt 

4 Bemar Sp. z o.o. 44-101 

Gliwice Ul. Świętokrzyska 2 

376 380 zł 

59,01 pkt 
40 pkt 

 

99,01 pkt 

 

 Zgodnie z art. 253 ust. 1 pkt 2 Zamawiający informuje, że w prowadzonym 

postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta. 

Z poważaniem 

Danuta Haratyk-Woźniczka 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej 


