
PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA Spółka z o.o. 

ul. Wenecka 1  

14–300 Morąg 

Pismo: PO.ZP.1.2020 Morąg dnia: 2020-12-14

Dla Wykonawców  

i wszystkich zainteresowanych 

O G Ł O S Z E N I E 

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo, 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w 

procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony 

na: 

Sukcesywne dostawy oleju napędowego 

informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SIGMA”, 

Beata Woldańska-Kupczyk 

ul. Przemysłowa 14 

14-300 Morąg

za cenę 242 802,00 zł brutto. 

Uzasadnienie wyboru: 

Oferta wybranego wykonawcy uzyskała najwięcej punktów w postepowaniu oraz spełnia 

warunki wymagane od Wykonawców zawarte w SIWZ i zawiera wszystkie wymagane 

dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, a w związku z tym została uznana przez 

Zamawiającego na podstawie przyjętych w SIWZ kryteriów za ofertę najkorzystniejszą w 

rozumieniu art. 2 pkt 5) lit. a) ustawy Pzp. 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr 

oferty 

Nazwa i adres wykonawcy Nazwa kryterium - 

liczba pkt 

Razem 

1 FALCO Mazurkiewicz i wspólnicy Sp. j. 

ul. Pstrowskiego 28 

10-602 Olsztyn

Cena (koszt) – 99.91 99.91 

2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MARTEX”, 

Jadwiga Kamińska  

Al. Jana Pawła II 1A 

14-200 Iława

Cena (koszt) - 99.76 99.76 



3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe,,SlGMA",

Beata Woldańska-Kupczyk

ul. Pzemysłowa 14

14-300 Morąg

Cena (koszt) - l00.00 l00

Zamawiający informuje, że umowy zostaną zawatte, zgodnie z art, 94 ust. l pkt 2) ustawy Pzp, w terminie nie
krótszym niż 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomięnia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu nię ustanowiono dynamicznęgo systęmu zakupów,

Pouczenie:

Zamawiający infor.muje, że środki ochrony prawnej najdĄą się w Dziale VI ustawy - Prawo zamówięń
publicmych z dnia 29 Ę cnlia 2004 r.

PR

lerzy Kański
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