
Ominm ZaWadKomunalny 
\ Mirczu 

22-530 Mircze. ul. Mlynska2A 
GZK/271/1/12/2021 ' Mircze, 03.01.2022r. 

- Wykonawcy bior^cy udziat w post^powaniu 

INFORMACJA 
o wyborze najkorzystniejszej oferty 

dotyczy: post^powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy) pn. „Sukcesywna 
dostawa oleju nap^dowego i zakup benzyny bezolowiowej na potrzeby Gminnego Zaktadu 
Komunalnego w Mirczu " 

Czesc: I Sukcesywna dostawa oleju napedowego na potrzeby Gminnego Zakladu Komunalnego 
w Mirczu 

Zamawiaj^cy - Gminny Zaklad Komunalny w Mirczu dziaiaj^c na podstawie art. 253 ust. 1 
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz .U . z 2021 r. poz. 1129, 
z pozn. zm.), zwanej dalej ustawy Pzp informuje rownoczesnie Wykonawcow, ktorzy ztozyli 
oferty w ww. post^powaniu, ze jako najkorzystniejsza zostala wybrana oferta ziozona przez: 

1. STACJA PALIW MOBILL PAZ RADOStAW STEC WOJCIECH SPOtKA JAWNA, 22-200 
WtODAWA, UL. CHEtMSKA 100 
Cena brutto: 171 585,00 zl 

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w SWZ. 
Ww. Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu, 
ajego oferta odrzuceniu. Oferta spelnila wszystkie wymagania Zamawiaj^cego okreslone 
w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) i uzyskala 100 punktow w bilansie kryteriow opisanych 
w SWZ. Oferta ww. Wykonawcy jest oferty najkorzystniejsza. 

Numer 
oferty Nazwa 1 adres Wykonawcy Cena ofertowa 

brutto 

Liczba 
punkt6w w 
kryterium 

cena 

L^czna 
punktacja 
przyznana 

ofercie 

1. 
STACJA PALIW MOBILL PAZ 
RADOSLAW STEC WOJCIECH 
SPOLKA JAWNA, 22-200 
WLODAWA, UL. CHELMSKA 100 

171 585,00 zl 100 pkt 100 pkt 

2. PETROJET SP. Z 0.0. KIESZEK 52, 
26-670 PlONKl 

172 728,90 zl 99,33 pkt 99,33 pkt 

Czesc I I : „Zakup benzyny bezolowiowej na potrzeby Gminnego Zakladu Komunalnego w 
Mirczu"; 

Zamawiaj^cy informuje, iz dzialaj^c na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 
2019 r. -Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z pozn. zm.), uniewaznia cz?sc I I 



post^powania o udzielenie zamowienia publicznego na: „Zakup benzyny bezolowiowej na potrzeby 
Gminnego Zakladu Komunalnego w Mirczu" 

Zgodnie z dyspozycjq ww. przepisu post^powanie o udzielenie zamowienia publicznego 
uniewaznia si?, jezeli nie zlozono zadnego wniosku o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu albo 
zadnej oferty. 

W przedmiotowym post^powaniu w wyznaczonym terminie, nie wplyn^la zadna oferta. Maj^c 
powyzsze na wzgl^dzie uznac nalezy, iz zachodzi przeslanka uniewaznienia cz. I I post^powania na ww. 
podstawie prawnej. 

Zamawiaj^cy nie wykluczyl zadnego Wykonawcy i nie odrzucil zadnej oferty. 

, Kierownik Zamawiaj^cego 


