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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
w postępowaniu, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 

wartości, o której mowa w art. 11 ust.8 obowiązującej ustawy Prawo zamówień 
publicznych pn. „Dostawa paliwa płynnego (olej napędowy) do zbiornika 

zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu Usług Komunalnych  
Spółka z o.o. w Świdwinie” 

 
 
 
Sygnatura sprawy: ZUK/PN/1/2019 
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem: 633779-N-2019 z dnia 09.12.2019r.  
 
Zamawiający działając na mocy art. 92 ust.1 obowiązującej ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje jak poniżej: 
W wyniku oceny ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu na Wykonawcę,  
z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez firmę: 
 

LOMAX PALIWA SP. Z O.O. 
AL. JEROZOLIMSKIE 85/21 

02-001 WARSZAWA 
 
W oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert : „cena” (waga kryterium 60) 
oraz „termin dostawy” (waga kryterium 40) w/w Wykonawca uzyskał najwyższą ocenę 
tj. 100,00 pkt. 
 
UZASADNIENIE WYBORU:  W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przyjął dwa 
kryteria oceny ofert tj. „cena” (waga kryterium 60) oraz „termin dostawy” (waga 
kryterium 40). Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania,  
a złożona przez niego oferta, zgodnie z przyjętymi przez Zamawiającego kryteriami, jest 
ofertą najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu. 
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W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego złożono 1 ofertę. Wykaz Wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz z podaniem ilości punków przyznanych przez Zamawiającego 
poszczególnym ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łącznej punktacji 
przedstawia poniższa tabela: 
 
 

Nr oferty 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

Cena oferty 
(brutto) 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

cena 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

termin 
dostawy 

ŁĄCZNA 
PUNKTACJA 

Nr 1 

LOMAX Paliwa 
Spółka z o.o., Al. 

Jerozolimskie 
85/21, 02-001 

Warszawa 

294 019,20 zł 60,00 40,00 100,00 

 
 
Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt. 2 obowiązującej ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie został 
wykluczony żaden Wykonawca. 
 
Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt. 3 obowiązującej ustawy Prawo zamówień 
publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została 
odrzucona żadna oferta. 
 
W prowadzonym postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów  
i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów. 
 
Zamawiający działając na mocy art. 94 ust. 1 pkt. 2 obowiązującej ustawy Prawo 
zamówień publicznych informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym 
niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


