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                                                      ZAWIADOMIENIE  
                                 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
dot.: postępowania  o udziale zamówienia publicznego. pn.:  „Dostawa oleju opałowego do 
obiektów komunalnych na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny”,   
 
 
1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 i ust.2 Prawa zamówień publicznych (Dz.U z  
2010r Nr 113 poz. 759 z późn.zm.) Zamawiający informuje , że w prowadzonym 
postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 
Dostawcę: 

 
 „PetroLux” Anna Pawłat 

         23-110 Krzczonów Olszanka 117 
 

Uzasadnienie wyboru: Wybrany oferent zaproponował wykonanie zadania w najniższej cenie, 
oferta zawiera wszystkie wymagane dokumenty 
Wybrany wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z zamawiającym w sprawie 
podpisania umowy w terminie 10 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia. 
 
2.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty : 
 
Lp.:                                  1 
Nazwa Dostawcy:          Petrodom”  Venna Spółka z o.o.Sp.k 
Adres Dostawcy:           21-50 Biała Podlaska, ul.  Sidorska 61 
Cena oferty   netto: 2,90 zł /l  ,brutto 3,57zł/l ,stały upust w wysokości 0,10zł /l 
Liczba pkt. w kryterium cena: 9,97 pkt 
 
Lp.                                   2 
Nazwa wykonawcy:        „ MARIOL”  FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA Marek Gryzio 
                                        i Wspólnik Sp.J , Sp.J  
Adres  Dostawcy:            ul.Centralna 15, 21-025 Niemce 
Cena oferty netto :2,98zł/l, brutto: 3,67zł/l ,stały upust w wysokości 0,02 zł/l 
Liczba pkt.w kryterium cena:  9,69 pkt 
 
Lp.                                   3                       
Nazwa Dostawcy:        : PETRO-BUD” Sp.z.o.o 
Adres Dostawcy:    ul. Przemysłowa 28 ,22-100 Chełm,  
                                                         
 Cena oferty netto :3,00zł/l, brutto: 3,69zł/l ,stały upust w wysokości 0,00zł/l 
Liczba pkt.w kryterium cena:  9,63 pkt 
 
Lp.                               3                               
Nazwa Dostawcy:        : „PetroLux” Anna Pawłat 
Adres  Dostawcy          : 23-110 Krzczonów Olszanka 117 



 
 Cena oferty netto :2,89zł/l, brutto: 3,56zł/l ,stały upust w wysokości 0,11zł/l 
Liczba pkt.w kryterium cena:  10  pkt 
 
3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu  została odrzucone oferta:  
Lp. 3         Nazwa Dostawcy:        : PETRO-BUD” Sp.z.o.o 
Adres Dostawcy:    ul. Przemysłowa 28 ,22-100 Chełm,  
W ofercie w/w Dostawcy stwierdzono brak oświadczenia z pkt.6 SIWZ  odnośnie art. 22 ust.1 
ustawy PZP tj. : Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
głównych dostaw lub usług, w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu,  dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Poproszony Dostawca  pismem  
ROś/2600/10/2013 Z DN. 14.10.2013 r nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym czasie.                                        

4.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje , że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy. 
 
Środki ochrony prawnej 
 Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. 113 poz. 759 z 
późn.zm.) ,  – dział VI ''Środki ochrony prawnej''. 
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie . 
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu  w terminie 10 dni od dnia, przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.  
 
 
 
                                                                             Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny 
                                                                                            Zdzisław Krupa 
 
 
 
 
 


