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Kikół, dnia 10 stycznia 2022 r. 

Gmina Kikół 

Plac Kościuszki 7 

87 – 620 Kikół 

ZP.TP.271.10.2021 

INFORMACJA 

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na realizację zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022 i 2023 

roku”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.12.2021 r. pod numerem 

2021/BZP 00319800/01. 

Wójt Gminy Kikół działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez 

negocjacji, o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w obwieszczeniu Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Pzp, przedmiot zamówienia: 

„Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2022 i 2023 roku” 

 

dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 

w specyfikacji warunków zamówienia. 

W wyniku dokonanej oceny ofert i badania wystąpienia przesłanek wykluczenia, jako 

najkorzystniejszą do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę, złożoną przez Wykonawcę: 

Przedsiębiorstwo AWIX-OIL 

Andrzej Kończalski 

Ul. Na Zapiecku 10, 

87 - 100 Toruń 

 

Poniższa tabela zawiera zestawienie złożonych ofert z podaniem nazwy albo imienia i nazwiska, 

siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazw albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację: 
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Nr 

oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce 

zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy 

Ilość punktów 

uzyskanych w kryterium 
Łączna 

punktacja  
Uwagi 

Cena 

 

1. 

TRANS-KOP PALIWA Sp. z o.o. 

Ul. Toruńska 186 

62 – 600 Koło 
98,94 98,94  

2. 

OLKOP Bis Sp. z o.o. 

Ul. Szosa Rypińska 26, 

87 – 400 Golub Dobrzyń 
99,47 99,47  

3. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

PETROMOT  

Ul. Konińska 45 

62 - 560 Skulsk 

99,73 99,73  

4. 

Przedsiębiorstwo AWIX-OIL 

Andrzej Kończalski 

Ul. Na Zapiecku 10, 

87 - 100 Toruń 

100,00 100,00 
oferta 

wybrana 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych. 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w trybie podstawowym bez negocjacji. 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym terminie 

złożona została cztery oferty. Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty Wykonawców. 

Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert oraz zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy 

Przedsiębiorstwa AWIX-OIL Andrzej Kończalski Ul. Na Zapiecku 10, 87- 100 Toruń nie podlega 

odrzuceniu i została oceniona jako najkorzystniejsza, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w dokumentach zamówienia, tj. przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, 

odnoszących się do przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym uzyskała największą łączną 

liczbę punktów. 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium „Cena” – 100,00 pkt 

Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00 pkt 
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