
Rudniki dnia: 2022-12-08

Gmina Rudniki
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki

[nazwa zamawiającego, adres]

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Zakup paliwa dla
Gminy Rudniki" - znak sprawy PRG.271.9.2022.

Zamawiający, Gmina Rudniki, działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. póz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą
Pzp", informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako
najkorzystniejsza wybrana została oferta:
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"JAWOR" J.Garncarek, M. Barchiewicz, W. Strzelecki Spółka Jawna
Jaworek 55 /1
46-325 Rudniki
na:

Zakup paliwa dla Gminy Rudniki za cenę brutto 189 373,00 zł.
Uzasadnienie wyboru:
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę .
Oferta Firmy „JAWOR" J. Garncarek, M. Barchiewicz, W. Strzelecki Spółka Jawna, spełnia
wszystkie wymagania i warunki stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Oferta jest zgodna ze SWZ oraz ustawą Prawo zamówień publicznych.
Cena oferty mieści się w kwocie zapisanej w budżecie jaką Zamawiający przeznaczył na
realizację przedmiotowego zadania.
Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że jest to jedyna oferta w prowadzonym
postępowaniu wobec powyższego ma najniższą ceną , ze stałym rabatem/upustem od ceny
brutto dla 1 litra paliwa ( benzyna bezołowiowa E-95, E-98 i olej napędowy ON) w wysokości
0,02 zł/1 , a w związku z powyższym uzyskała największą ilość punktów w wyniku oceny
ofert przeprowadzonej przez zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w
niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Stacja paliw jest całodobowa i usytuowana ok. 1,5 km od siedziby Zamawiającego.
Zamawiający dokonał oceny punktowej złożonej oferty.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą
punktów:

Nr
oferty

Nazwa i adres
wykonawcy Cena (pkt) Dostępność punktu

tankowania (pkt)
Łączna liczba

punktów

1

"JAWOR"
J.Garncarek,
M. Barchiewicz,
W. Strzelecki
Spółka Jawna
Jaworek 55 /1
46-325 Rudniki

60,00 x 4 osoby ( komisja
przetargowa) = 240,00

40,00 x 4 osoby ( komisja
przetargowa) = 160,00 400,00

Jednocześnie zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom oraz innym podmiotom wskazanym w art. 505 ustawy Pzp środki ochrony prawnej
w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w dziale IX ustawy Pzp.

Zamawiający

GrzegóreTfomariski
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