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Wszyscy oferenci

Dotyczy: „Dostawa  paliw,  dzierżawa  dystrybutora  i  zbiorników  paliwowych  dla 
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żórawinie”

Zgodnie  z  artykułem  92  ustęp  1  pkt.  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo 
zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie informuje że wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejsza ofertę złożoną przez wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe
Lir OBROCCY Sp. j. 

ul. Oleśnicka 6
55-200 Oława

Zgodnie  z  artykułem  93  ustęp  1  pkt.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  -  Prawo 
zamówień  publicznych  (  tj.  Dz.  U.  z  2004,  nr  19,  poz.  177  z  późniejszymi  zmianami), 
zamawiający zwiększa kwotę na sfinansowanie dostawy paliw o kwotę 50,00 złotych.

Wybrana  oferta  przedstawia  najniższą  cenę  spośród  ofert  nie  odrzuconych,  jak  również 
spełnia  wymagania ustanowione przez Zamawiającego w specyfikacji  istotnych warunków 
zamówienia. Cena oferty netto: 178.920,00 złotych. Liczba pkt. wg. kryterium ceny – 100. 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 ustawy oraz Kodeks Cywilny.  W 
wyznaczonym terminie  wpłynęło  1 oferta.  W trakcie  oceny komisja  stwierdziła  ważności 
wszystkich ofert, punktacja ofert przedstawia się następująco (wg. kolejności wpływu): 

Lp Wykonawca Cena netto Punkty

1

Przedsiębiorstwo 
Handlowo-Usługowe
Lir sp. j.
ul. Oleśnicka 6
55-200 Oława

178.920,00 50

Od niniejszej decyzji  przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie  - dział VI 
„Środki  ochrony  prawnej”.  Wobec  czynności  podjętych  przez  zamawiającego  w  toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do których jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie do zamawiającego. Odwołanie 
wnosi się  w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zakładu
Bartłomiej Dytwiński
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