Mieislci Z4klad Konnunikacji
' w Krotoszvnie
SP' z o'ti.
63-700 Krotoszvn, ul. Kobierska
tel./fax 6?'725-31-22
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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dotyczy postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego w trybie
przetar gu nie o gr anrczone go pn.

:

,,sukcesywna dostawa oleju napgdowego dla Miejskiego Zakladu
Komunikacji w Krotoszynie sp. z o.o. w 20L8 r.
Na podstawre art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wtert
publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informujE, 2e w przedmiotowym
postgpowaniu, jako najkorzystntejsza zostala wybrana oferta firmy:
ORLEN Paliwa Sp. z o.o.,36-145 Widelka 869.
Adres do korespondencji: ul. Zglenickiego 44r 09-4II Plock
Cena oferty po poprawie omylek wynosi : 959.1,00,00 zl lbrutto/
Uzasadnienie:

Oferta zostala sporuEdzona prawidlowo i nie podlega odrzuceniu. Wybrano ofertE, kt6ra
otrzymal.a wigksz4 iloSd punk6w wg kryterium przyjgtego w SIWZ. Wykonawca spelnil
warunki udziaLu w postgpowaniu okreSlone w specyfikacji istotnych warunk6w
zam6wienia oraz brak jest podstaw do jego wykluczenia. Cena wybranej oferty mie(ci sig
w kwocie, jakqZamawiajqcy zamieruaLprzeznaczyi na sfinansowanie zam6wtenra.
Streszczenie oceny i por6wnania

ofert:
Streszczenie oceny i por6wnanie
zlo2onych ofert
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Firma (nanva) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
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Liczba punkt6w
w kryterium:

Suma

cena oferty -

punkt6w

100%
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ORLEN Paliwa Sp. z o.o.
36-145 Widelka 869.
Adres do horespondencji:
ul. Zglenichiego 44,09-4ll Plock

cena po poprawre:
779.756,10 zl lnetto/
179.343,90 zl NAT/
959.100.00 zl lbrfito/

1.00.00

100.00

99.05

99.05

99.16

99.7 6

99.05

99.05

cena po poprawie:
2

3

Przedsigbiorstwo Ochmann,
ul. Rolnicza 3, 63-7 00 l(rotosryn

787.235,77 zl /netto/
181.064,23 zl lY ATI
968.300,00 zL /bruttol

Sp6tka Jawna T&J Tyrakowski,
Jachnik, u[. S'lawoszewslta 2b,

aenaz otwarcia ofert:

63-220I(otlin
TRANSPETROL -BIS Sp. z o.o.,

4

Salnia,
63

*

r"tl.

Piekarska 4,

700 I(rotoszyn

781.626,02 zI /neltol
179.773,98 z+ IVAT/
961.400,00 zl lbrutto/

cenaz otwarcia ofert:
787.235,17 zl lneltol
181.064,23 zl /YATI
968.300,00 zl lbrultol
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