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Info rmacj a po wyborze naj ko rzystniej szej oferĘ

Dotyczy postępowania o udzięlenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartości nieprzekracząąaęj progów unijnych, o jakich stanowi art. 3 ustawy Pry, na,.

,,Bieżącą dostawę benryny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego dla potrzeb środków
transportowych Powiatowego Zatządu Dróg w Mławie'

DzińĄąc na podstawię art. 253 ust, 1 pkt 1 ustawy z dńa l1 wrzęśnia 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 202I r. poz. Il29 r. ze zm., dalej ,,PZP"), informuje o dokonaniu wyboru
najkorzystniejszej oferty złożanej przez Wykonawcę:

Oferta oznaczona t|r rr3" ńażona przęz:

Circle K Polska Sp. z o.o.

a2 - 603 'Warszawa, ul. Puławska 86

Dane wybranej ofęrt}r:

OleiNanędowv:

Wańość netto: 365.243,X) zł

Podatek \/AT 23Y" - 84.ffi6,10 zł

Waltość brutto: 449.250,ffi zł

słov,njc błutto złoQch cztelysłcł tzlerdzieści dzel+,ięc łl;sięal dwieście pięccłztesiqt 00i100

Berrz},na bezolorviorva Pb9_i.

Waltość netta: ż4.349 59 z|

Podatek VAT ż3"/o - 5.600,4l zł

Waltość brutto: 29.950,00 zl

słow,nie brutto złrĄ,ch ńradżeścia ctziewięc Ęsięc1l dzicwięcset pięcdiesiąt 0()'l00

Rabat stałv - 3,507o

Liczba uzyskanych punktów: 1 00,00



Zestawienie punktacji pr4l znanej poszczególnym ofertom:

uzasadnienie:

\Ą'r,brana oferla spełnia lrszl,stkie r,vymagania zamarviająccgo określone rvtręści slvz. oferta zgodnie
z knteriami ocenr- ofcrt uą-skała najkorz_vstniejszv bilans w rvyszczegolnion_lch krytcriach
(najrvl.zszą ilość ptrnLlou ). Ofęrta najkorzl stniejsza lr- rozrrmielrirr art. ż39 ust. 2 Pzp.

i. Podpisanie umorvl.nrozlir,ve będzie po dopelnieniu rvszelkich formalności. Mieisce i termin
podpisania Llmow\. zostaną uzgodnione z rtl łonionr-m rł,vkonawca.
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