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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  
 

 
             Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  pu-

blicznych Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograni-

czonego na : Dostawy  oleju opałowego lekkiego do szkół gminy Opoczno w  sezonie  grzew-

czym 2015/2016, ofertę z najniższą ceną jednostkową złożyła firma składająca ofertę nr 1 :  TERM 

– OIL Sp. z  o.o.,  ul. Ofiar Firleja 7, 26-600 Radom , która otrzymała największą  ilość  punktów  

tj. 100 za cenę jednostkową  1000 litrów  oleju opałowego brutto  2.376,36 zł  słownie:  dwa tysiące 

trzysta  siedemdziesiąt sześć złotych 36/100 i   jest  najkorzystniejszą dla zamawiającego. 

 
   Pozostałe oferty: 

 

NUMER 

OFERTY 
WYKONAWCA PUNKTACJA 

2 
Batorski i Wspólnicy Sp. Jawna ,Józefin 
40,97-225 Ujazd   
 

Oferta odrzu-
cona  

3 
PETROJEKT Sp. z o.o., Kieszek 52, 26-670  
Pionki / Biuro Handlowe PETROJEKT/ 
 

 98,03 pkt 

4 
KONKRET Sp. z o.o.  , ul. Mariańskiego 36, 
26-600 Radom 
 

97,82 pkt 

5 MARROM-ENERGIA Sp.z o.o., Dobrut 
18C, 26-505 Orońsko 95,64  pkt 

6 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-
Handlowe 
BUD-TRANS  Krzysztof  Rzeźnik 
ul. Rolna 6, 26-300  Opoczno 
 

94,71 pkt 

 



 

 

 
Zamawiający  informuje , że na  podstawie art. 89 ust.1 pkt.1  ustawy Pzp odrzucił  z niniejszego postę-
powania ofertę wykonawcy nr 2  firmy: Batorski i Wspólnicy Sp. Jawna ,Józefin 40,97-225 Ujazd , 
ponieważ oferta jest niezgodna z ustawą. Formularz ofertowy wykonawcy składa się z dwóch  stron, na 
drugiej stronie wykonawca postawił imienną pieczątkę , ale jest brak podpisu wykonawcy. 
Zgodnie z art. 82 ust.2 ustawy Pzp ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, albo, 
za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Złożenie oferty w innej formie niż 
wynika z to z ustawy,  stanowi podstawę  do odrzucenia oferty. Art. 78 §k.c. stanowi, że do zachowania 
pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmu-
jącym treść oświadczenia woli. Dlatego też, brak podpisu na formularzu ofertowym Wykonawcy oznacza 
brak zachowania formy pisemnej wymaganej pod rygorem nieważności dla oświadczenia wykonawcy 
mającego stanowić ofertę.( sygn.akt:KIO 2831/13 z dnia 3 stycznia 2014r.) 


