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Wykonawcy postępowania 
Nr IGO.271.5.2020.BZP.BK  

 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Wilczyn w trybie przetargu 
nieograniczonego, na zadanie pn. „Sukcesywna dostawa oleju opałowego grzewczego dla Urzędu Gminy Wilczyn, 
budynku gminnego przy ul. Kasztanowej 3 w Wilczogórze, Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie oraz jednostek 
oświatowych na terenie gminy Wilczyn w sezonie grzewczym 2020/2021 i 2021/2022”, nr referencyjny postępowania 
IGO.271.5.2020.BZP.BK 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej: „ustawa”) Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty 
złożonej przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot 
z siedzibą w Skulsku przy ul. Konińskiej 45, 62-560 Skulsk 

 
Uzasadnienie wyboru: 

Oferta ww. Wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w SIWZ w rozdziale XV. Oferta uzyskała w punktacji łącznej najwyższą liczbę punktów 100, w tym: 

1. w kryterium cena - 60 pkt; 
2. w kryterium terminu płatności faktury - 40 pkt. 
 
Wybrana oferta, jest ofertą najkorzystniejszą w rozumieniu art. 2 pkt 5 lit a oraz art. 91 ust. 1 stawy Pzp. Oferta otrzymała 
największą liczbę punktów spośród ofert nieodrzuconych, odpowiada wymaganiom Zamawiającego, spełnia warunki 
udziału w postepowaniu określone w SIWZ, a Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu z postepowania.  
 
Zamawiający zbadał oferty pod katem przesłanek odrzucenia. Następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z tabelą poniżej: 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) 
i adres Wykonawcy 

Punktacja przyznana w kryterium oceny 
ofert 

 

Łączna 
punktacja 

Ranking 

Cena brutto 
ogółem (zł) 

 
 

Znaczenie 
kryterium: 60% 

Warunki płatności 
zawarte w ofertach 
(termin płatności 

faktury) 
 

Znaczenie kryterium: 
40% 

1 Spółka Jawna T & J 
Tyrakowski, Jachnik 
ul. Sławoszewska 2b 

63-220 Kotlin 

59,77 40,00 99,77 

 
2 

2 Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Petromot 

ul. Konińska 45 
62-560 Skulsk 

60,00 40,00 100,00 

 
1 

 
Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie w terminie określonym w art. 94 ust. 1 
pkt 2 – ustawy Pzp, liczonym od dnia przesłanie niniejszego zawiadomienia, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 – ustawy Pzp. 
 
Pozostałe informacje: 

• w postępowaniu nie wykluczono Wykonawców, 

• w postępowaniu nie odrzucono ofert Wykonawców, 

• w postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów, 

• w postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, 

• postępowanie nie zostało unieważnione. 
 

Z poważaniem 
 

Wójt Gminy 
 

/-/ mgr Grzegorz Skowroński 
 
Otrzymują: 

1. Wykonawcy (w formie elektronicznej na wskazany w ofercie adres email). 
Do wiadomości: 

1. Strona internetowa Zamawiającego (www.bip.wilczyn.pl), 
2. IGO a/a 

http://www.bip.wilczyn.pl/

