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Przedsiębiorstwo KomunaIne w Wieruszowie
Spotka Akcyjna

98 - 400 Wieruszów, ul. b-pa St. Bareły 13
tel. (62) 78 41 689, fax (62) 78 41 630

e -mai I : pkomsa@p o czta. onet.pl ; www. pkwieruszow. pl

Wieruszów' dnia 21'09.2018 r'

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art.92 ustawy z dnia29 sĘcznia 2004 roku Prawo Zamowien Pub|icznych (Dz. U'
zf011 r. poz. 1519 z późn, zm.), Przedsiębiorstwo Komunalne w Wieruszowie Spółka Akcyjna
informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu llieograniczonego o udzielenia
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 1 1 ust. 8 ustawy Pzp, na zaóanie pn.

,,Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Przedsiębiorstwa Komuna|nego
w Wieruszowie Spółka Akcyjna (ul. Biskupa St. BareĘ 13,98-400 Wieruszów)''

dokonano wyboru najkorzystniej szej ofeĘ'
W przedmiotowym postępowaniu złoŻono 3 ofety. Zamawiający dokonał oceny i porówrrania

ztoŻony ch ofert n ię pod I e gaj ącyc |r odrzucęn i u.
Zgodnie z SIWZ dokonał ocęny punktowyclr złożonych ofeft.
Zęstawienie ofert (zgodnie z art, 92 ust. l pkt 1) umieszczono w ponizszej tabe|i.

Na podstawie kryterium oceny (SIWZ XII|) za najkorrystniejszą d|a Zamawiającego została
uznana oferta nr 3 złożon^ przez EKo-oL Spółka z ograniczoną odpowiedzia|nością Sp. k.
Zgodnie z art.94 ust' 1 pkt.2) umowę w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zawiera
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeŹeli zawiadomienie to zostało przesłane przy uĘciu środków komunikacji e|ektronicznej.

organ rejestrowy', Sąd Rejonowy dla Łodzi _ Śródmieścia w Łodzi, XX I]tlydział Krajowego Rejestru
NTKRS.' 0000068398; NIP: 619-000 -80 -76, REGON Nr: 250056923.

Kapitał zakłado,vt1ł i wpłacony', 29 338 500,00 PLN'

Nr
ofertv Nazwa Wykonawcy

Kryterium,,cena
ofertY'' -95oń

Kryterium ,rtermin
płatności faktury'' _ 5 7o

Razem

CZECH-OIL Sp. z o.o.
Dąbrówka Wię|ka
ul.Zagajnikowa lA
95-100 Zs ierz

94,27 5,00 qq  )1

2 .

Spółka Jawna T&J
Tyrakowski, iachnik
ul' Sławoszęwska 2b
63-220 Kotlin

9 4  5 l 5,00 o o  s l

3 .
EKO-OIL Sp. z o.o. Sp. k.
Monicę 3
98-200 Sieradz

95,00 5,00 100,00


