Chotynin, dnia 12.02.2009r.
ZD- 5/01/09
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie
ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów

ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę (zakup) paliw
ciekłych: benzyny bezołowiowej 95 oraz oleju napędowego.
Na postawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w powyższym
postępowaniu dla:
Części 1 zamówienia tj.
Sukcesywny zakup (tankowanie na stacji paliw wykonawcy):
- benzyny bezołowiowej 95 w ilości max. 2.200,00 litrów
- oleju napędowego w ilości max. 18.000,00 litrów
do pojazdów oraz sprzętu zamawiającego garażujących na bazie w m. Wieruszów ul.
Marianów 7.
1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Wieruszowie, ul. Teklinowska 63,
98-400 Wieruszów
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena
jego oferty jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. W postępowaniu dla części 1 zamówienia złożone zostały oferty niżej wymienionych
wykonawców:

Numer
oferty

Nazwa(firma), siedziba i adres
Wykonawcy

1

Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w
Wieruszowie, ul. Teklinowska 63
98-400 Wieruszów

1

Liczba przyznanych
punktów w kryterium
cena

Łączna punktacja

100,00

100,00

(średnia arytmetyczna 3 członków komisji)

Części 2 zamówienia tj.
Sukcesywny zakup (tankowanie na stacji paliw wykonawcy):
- benzyny bezołowiowej 95 w ilości max. 1.700,00 litrów
- oleju napędowego w ilości max. 10.000,00 litrów
do pojazdów oraz sprzętu zamawiającego garażujących na bazie w m. Chotynin 53 (gmina
Bolesławiec).
1. Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2
Zakład Usługowo – Handlowy „REM KĘPNO” Spółka z o.o., ul. Brukowa 4,
63-645 Łęka Opatowska
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił wszystkie wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena
jego oferty jest najkorzystniejsza spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
2. W postępowaniu dla części 2 zamówienia złożone zostały oferty niżej wymienionych
wykonawców:

Numer
oferty

Nazwa(firma), siedziba i adres
Wykonawcy

2

Zakład Usługowo – Handlowy „REM
KĘPNO” Spółka z o.o., ul. Brukowa 4
63-645 Łęka Opatowska

Liczba przyznanych
punktów w kryterium
cena

Łączna punktacja

100,00

100,00

(średnia arytmetyczna 3 członków komisji)

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie
Roman Słowiński

2

