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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Dostawę (zakup w stacji Wykonawcy) paliw plynnych do samochodów, maszyn i urządzeń
ZADANIE NR 1 eksploatowanych przez PZD w Piszu
ZADANIE NR 2 eksploatowanych przez PZD w Piszu OD Nr 2 w Orzyszu.
Znak postępowania: PZD.3210.15.2020
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Powiatowy Zarząd Dróg w Pism, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje,
że w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsze zostały wybrane
oferty:
ZADANIE NR I
Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynnych do samochodów, maszyn
i urządzeń eksploatowanych przez PZD w Pism.
oferta złożona przez:
„BENTRA” Jan Dąbrowski, Zdzislaw Kijora sp.j. 12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1
Uzasadnienie wyboru:
Ofertę najkorzystniejszą wybrano zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca wykazał, że spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów wśród złożonych ofert, w
ramach kryteriów oceny ofert okseślonych w pkt. 18.1 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (Cena oferty 100°o 100 pkt).
Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także
punktację przyznaną ofertom:
-

-

Nr
oferty
1

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy
2
BENTRA”
Jan Dąbrowski, Zdzisław Kijora sp.j.
12-200 Pisz, ul. Grunwaldzka 1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe
TRACOM Spółka z o.o.
11 -700_Mrągowo,_ul._Przemysłowa_1_1

Uzyskana ilość punktów
w kryterium: Cena 10000
3

„

1

2

ZADANIE NR 2

100,00

99,92

Dostawa (zakup w stacji Wykonawcy) paliw płynx~ych do samochodów, maszyn
i urządzeń eksploatowanych przez PZD w Pism OD Nr 2 w Orzyszu.

oferta złożona przez:
PHU Stacja Paliw „KRZYŚ” Jerzy Lubiecki 12-250 Orzysz, ul. Rynek 6
Uzasadnienie wyboru:
W postępowaniu (Zadanie Nr 2) wpłynęła jedna oferta złożona przez wskazanego wyżej Wykonawcę.
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą w stosunku do niego podstawy
wykluczenia. Oferta otrzymała 100 punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 18.1
Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena oferty I00°o 100 punktów).
Zamawiający podaje poniżej nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, który złożył ofertę, a także
punktację przyznaną ofercie:
Nr
oferty

Nazwa (firma)
i adres Wykonawcy

Uzyskana ilość punktów
w kryterium: Cena IOO°o

1

2

3

1

PHU Stacja Paliw „KRZYŚ” Jerzy Lubiecki
12-250 Orzysz, ul. Rynek 6

100 00
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Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu żaden Wykonawca nie został wykluczony z
postępowania i żadna oferta nie została odrzucona.
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 94 ust. I pkt 2 ustawy Pzp. oraz faktem, iż Zamawiający
niniejszą informację przesyła przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, umowa w sprawie
zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. może być zawarta w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
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