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Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Jeleniewo, ul. Słoneczna 3, 16-404 Jeleniewo zawiadamia zgodnie z art. 92 ust. 1 
ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z 
późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego lub równoważnego do kotłowni 
administrowanych przez Urząd Gminy Jeleniewo w 2019 r.” wybrano ofertę nr 1 złożoną 
przez: AUTO-MYJNIA Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i Gazowych Adam 
Kozłowski 19-400 Olecko, Aleje Lipowe ID

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 

czas dostawy

Punktacja w 
kryterium 

termin 
płatności

Łączna
punktacja
przyznana

ofercie
1 AUTO-MYJNIA Hurtowa i 

Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych 
i Gazowych Adam Kozłowski 19- 

400 Olecko, Aleje Lipowe ID

60,00 20 20 100,00

2 Przedsiębiorstwo Transportowo- 
Sprzętowe Budownictwa 

„TRANSBUD EŁK” Spółka z o.o. 
19-300 Ełk, ul. Łukasiewicza 1

58,80 20 20 98,80

3 SETON K. Cichocki, R. Matusiewicz 
Spółka Jawna 19-300 Ełk, Nowa 

Wieś Ełcka, ul. Ełcka 9B

59,39 20 20 99,39

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.

Umowa z wybranym Wykonawcą w sprawie realizacji w/w zamówienia publicznego 
zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
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