Znak sprawy: PFE.271.8.2017

Jeleniewo dn. 21 grudnia 2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1
i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.),
zwanej dalej ustawą Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp na:
„DOSTAWA
PALIW
DO
POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINĘ JELENIEWO” wybrano ofertę nr 1 złożoną
przez: Stacja Paliw Art. Spożywczo-Przemysłowe Wiktor Liszewski 16-404 Jeleniewo, ul.
Suwalska 42A
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ w
przeprowadzonej ocenie uzyskała największą liczbę punktów (łącznie – 100 pkt). W trakcie
postępowania stwierdzono, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i jego oferta
nie podlega odrzuceniu. Oferta spełnia wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
W poniższej tabeli zbiorcze zestawienie ofert, a także punktacja przyznana ofertom
w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Numer
oferty

Firma (nazwa) i adres Wykonawcy

Punktacja w
kryterium
cena

Punktacja
w
kryterium
wysokość
upustu

Punktacja w
kryterium odległość
stacji paliw od
siedziby
Zamawiającego

Łączna
punktacja
przyznana
ofercie

1

Stacja Paliw Art. SpożywczoPrzemysłowe Wiktor Liszewski
16-404 Jeleniewo, ul. Suwalska
42A

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
informuje, iż z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie został
wykluczony żaden Wykonawca oraz nie została odrzucona żadna ze złożonych ofert.
Zamawiający nie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
Umowa z wybranym Wykonawcą w sprawie realizacji w/w zamówienia publicznego
zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 t.j.).
Kazimierz Urynowicz – Wójt Gminy
………………………………………..
(podpis kierownika Zamawiającego)

