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Wójt Gminy Łubniany 

ul. Opolska 104 

46-024 Łubniany 

                                                                                                         Łubniany, dnia 23.08.2013r. 

ZP.271.10.B.2013 

  

 

 

                                                                                                Otrzymują Wykonawcy  

                                                                                                którzy złożyli oferty 

 
                                                                                               treść niniejszego pisma  

                                                                                                                               zamieszczono na stronie www.bip.lubniany.pl 
 
 

 

 

  

P O W I A D O M I E N I E 

o wyniku postępowania 

 

          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 /Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm./ w trybie przetargu 

nieograniczonego, dla zadania: 

 

 

 

 

 

I. Informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O dokładnym terminie podpisania umowy wybrany wykonawca zostanie powiadomiony 

odrębnym pismem.   

 

 

 

 

"Dostawa oleju opałowego lekkiego  

do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu" 

„PETROL” Sp. z o.o.  

55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90 

za cenę brutto: 319.923,00 zł 

uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy 

spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny 

ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert. 

punktacja oferty: w kryterium cena 100% - 500,00 pkt. 

http://www.bip.lubniany.pl/
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II. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 
 

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – PHU „PETROMEX” Janusz Kisielewski, 45-129 

Opole ul. Kępska 2,  w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 498,25 pkt., 

- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – ORLEN PetroTank Sp. z o.o., 36-145 Widełka 

869, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 491,50 pkt., 

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – „PETROL” Sp. z o.o. 55-080 Katy Wrocławskie                      

ul. 1 Maja 90, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt. 

 

III. Informacja o odrzuceniu ofert: 

 

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia                       

iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.  

 

IV. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:  

 

             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. Nr 113 z 2010r. poz. 759 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia                      

iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.  

 

V. Zawarcie umowy 

 

               Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. 

 

               Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.  

              

               Po otrzymaniu niniejszego pisma faksem, zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 Pzp. 

prosimy o zwrotne potwierdzenie jego otrzymania na nr 77 42 15 024.  

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy którzy złożyli oferty, 

- a/a.                                                                                                        

                                                                                                                

Wójt Gminy Łubniany 

Krystian Baldy 

 

 

 

 

 
Rozdzielnik: 

1. PHU „PETROMEX” Janusz Kisielewski, 45-129 Opole ul. Kępska 2 (fax. 77 453 64 05), 

2. ORLEN PetroTank Sp. z o.o., 36-145 Widełka 869 (fax. 17 867 27 01), 

3. „PETROL” Sp. z o.o. 55-080 Kąty Wrocławskie ul. 1 Maja 90 (fax. 71 316 70 86). 


