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ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  
 
 
 

dot. postępowania nr  DOP/361-26/2021 na Dostawę paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz – Zakład Usług 
Komunalnych w Rawiczu  

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający Gmina Rawicz – Zakład Usług Komunalnych w 
Rawiczu ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa paliw płynnych na potrzeby Gminy Rawicz – Zakład 
Usług Komunalnych w Rawiczu”, złożonej przez: 

 
 

BIOESTRY Sp. z o.o.  
Ul. Wincentego Witosa 7, 

56-200 Góra 
 

Uzasadnienie wyboru oferty:  

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających 

odrzuceniu. Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do odrzucenia oraz 

kryteriów oceny ofert ustalono, że wybrana przez Zamawiającego oferta odpowiada wymaganiom określonym  

w SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o kryteria wyboru – cena oraz termin płatności faktury 

Zamawiający dokonał oceny punktowej złożonych ofert. 

Zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Nr 
oferty  

Nazwa albo imi ę i nazwisko, siedziba 
albo miejsce zamieszkania, je żeli 

jest miejscem wykonywania 
działalno ści wykonawcy 

Liczba uzyskanych punktów 
– kryterium: 

Cena  

Liczba uzyskanych punktów 
– kryterium: 

Termin płatności faktury  
Łączna ilość punktów 

1 
BIOESTRY So. z o o 
Ul. Wincentego Witosa 7 
56-200 Góra  

60,00 40,00 100,00 

2 
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
Ul. Chemików 7 
09-411 Płock  

59,84 40,00 99,84 

 

 

W prowadzonym postępowaniu nie zaistniały przesłanki do odrzucenia oferty.  
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 308 ust. 2 ww. ustawy umowę w sprawie zamówienia publicznego, z 
uwzględnieniem art. 577, zawrze z Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
 
 
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/546277 
 
postępowanie przy  
udziale komisji przetargowej 
prowadzi:  
Agata Kunicka  
 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Rawiczu  mający siedzibę w Rawiczu przy  ul. Winiary 4b, 63-900 Rawicz. Pani/a dane 
osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnych obowiązków Administratora danych oraz wykonania zobowiązań umownych. Podstawą prawna przetwarzania danych 
osobowych jest art.6 ust.1 i art.9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mają Państwo w szczególności prawo żądania dostępu do treści swoich danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, a w przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, prawo do żądania ich usunięcia, a także prawo do cofnięcia zgody na 
ich przetwarzanie. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwy jest kontakt pod adresem e-mail: iod@zukrawicz.pl.  
Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na stronie: www.zukrawicz.pl. 
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