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Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. 

Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami w/w ustawy o wartości nie 

przekraczającej wyrażonej w złotych  równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 

11 ust 8 ustawy na: 

 

„Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014r.” 

Zamawiający na podstawie kryterium określonego w SIWZ cena - 100 pkt wybrał ofertę złożoną przez 

Wykonawcę: 

Dystrybucja Gazu Propan-Butan Stanisław Gęborys, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Hubala 1, oferowana 

cena brutto – 646.250,00 zł. 

 

Uzasadnienie wyboru 

1. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 12.07.2013r. do godz. 11:00, złożono 1 ofertę: 

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 

2 Dystrybucja Gazu Propan-Butan Stanisław Gęborys, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Hubala 1 

 

Po sprawdzeniu złożonych wraz z ofertą dokumentów i oświadczeń, Zamawiający informuje, że  Wykonawca 

nie został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  i 2 ustawy. 

Po sprawdzeniu zgodności złożonej oferty ze SIWZ Zamawiający oświadcza, że  oferta nie została odrzucona na 

podstawie art. 89 ustawy. 

2. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium określonego w SIWZ cena -100 

pkt.  

L.p. Nazwa i adres Wykonawcy 
Liczba punktów w 

kryterium 

1 
Dystrybucja Gazu Propan-Butan Stanisław Gęborys, 22-600 Tomaszów 

Lubelski ul. Hubala 1   
100 pkt 

 

Oferta spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ, mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na 

realizacje zamówienia. 

 

Zamawiający zawiadamia, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku 

przeprowadzonego postępowania nastąpi  w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy. 

 



3. Środki ochrony prawnej: 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dział VI „Środki ochrony prawnej”. 

 

 

                                                                                                                                            Prezes Zarządu 

                                                                                                                                                                  Dyrektor 

                                                                                                                                                             Renata Miziuk                                                                                           

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


