
Myszków, dn. 09.12,2O19 r.

znak sprawy: ZW1112019

Zawiadom i e n ie o wy borze naj ko rzystn iej szej ofe rty

ZamawiĄący, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ,,SAN|KO" Sp. z o.o. w Myszkowie,

prowadzący w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -

Prawo zamowień publicznych (tj. Dz. |.J. z 2018 r. poz. 1986 z pożn. zm,) postępowanie o udzielenie

zamówienia pn. ,,Dostawa paliw płynnych na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych

sANiKo Sp. z o. o." - znak sprawy ZKJllt2019, zawiadamia, że po przeprowadzeniu oceny

spełniania przez Wykonawcę warunkow udziału w postępowaniu, badaniu oraz ocenie ofeńy,

wyb ran o j ako n aj kozystn i ej szą ofeńę złożoną przez.

BOR|M PAL|WA Sp. z o, o., ul. Bielska 50, 43-200 Pszczyna

z ceną ofeńową brutto: 714.015,00 zł. - brutto (słownie. siedemset czternaście tysięcy piętnaŚcie

złotych, 00/100).

uzasadnienie wvboru naikorzvstnieiszei ofeńv:

ofeńa spełnia wymogi ustawy Prawo zamowień publicznych. Oferta spełnia wymogi okreŚlone przez

ZamawiĄącego w SIWZ. Ofeńa została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriow

oceny ofeń określonych w SIWZ: cena 100%.

Wykaz Wykonawcow, ktorzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z punktacją według

kryteriow oceny ofeń określonych w SIWZ.

L.p. Nazwa iadres
Wykonawcy

Upust ofeńowy Cena ofeńy
brutto po
upuście

Liczba
punktów w

kryterium cena
100o/o

1
,,Petrojet" Sp. z o. o.

Kieszek 52
26-670 Pionki

- 0,20 złll 715.860,00 zł 0,00 pkt.

2 ,,BOR|M" Sp. z o. o
ul. Bielska 50

43-200 Pszczyna
-0,21złll 714,015,00 zł 100,00 pkt.



ZamawiĄący zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie

odrzucono ofeń, nie wykluczono zadnego Wykonawcy oraz nie ustanowiono dynamicznego systemu

zakupów.

Umowa z Wykonawcą, którego ofeńa wybrana została za nĄkorzystniejszą zostanie zawarta

zgodnie z arl. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj, po upływie 5 dni od dnia

przekazania ww. informacji za pomocą skrzynki elektronicznej.

Otrzymują:

1. ,,PETROJET" Sp. z o. o., Kieszek 52,26-670 Pionki

2, ,,BORIM" Sp. z o. o., ul. Bielska 50,43-200 Pszczyna

PREZf.s


