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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 

Na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r.  (t. j. Dz. U. z 

2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamiam, że Zamawiający w postępowaniu, prowadzonym w trybie podstawowym 

bez negocjacji, pod nazwą Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Szkoły podstawowej w Brańszczyku, 

Szkół Podstawowych w Trzciance, Nowych Budach, Białymbłocie, Knurowcu i w Turzynie, wybrał jako 

najkorzystniejszą ofertę Nr 2 przedstawioną przez: 

 
PETROJET Sp. z o.o.,  
Kieszek 52, 26-670 Pionki, 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości: 391 000,00 zł (brutto). 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:  

Oferta Wykonawcy – PETROJET Sp. z o.o. – została wybrana zgodnie z art. 239 i następne ustawy Pzp, spełnia 

wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ i nie podlega odrzuceniu, a 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała 

największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XIV SWZ.  

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena 

– 60 %, termin płatności faktury – 20 %, termin realizacji dostawy – 20 %) oraz łączną punktację: 

 

Nr 

oferty 

Nazwa (firma) lub nazwisko 

oraz adres (siedziba) 

wykonawcy 

Liczba pkt 
przy kryterium 

cena 60 % 

Liczba pkt 
przy kryterium 
termin płatności 

faktury 20 % 

Liczba pkt 
przy kryterium 
termin realizacji 
dostawy 20 % 

RAZEM 
pkt 

1 

 
„ARAN” Spółka z o.o., Sp. k. 

ul. Serocka 39,  
07-200 Wyszków 

  

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 

2 

 
PETROJET Sp. z o.o., 

Kieszek 52, 
26-670 Pionki 

 

60,00 20,00 20,00 100,00 

3 

 
EURODOREX 

CZECHOWSCY, ZGLEC 
Spółka  Jawna, 

ul. H. Sienkiewicza 7,  
07-200 Wyszków  

  

Oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. 
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