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Informaci a o wybone nai korzvstniei szei ofertv

Nr sprawy: PO N27 110212013

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w Ębie przetargu

nieograniczonego na dostawę oleju opałowego grzewczego do kotłowni w budynku internatu

Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie, ul. Przemysłowa9 d.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda oHP w Kielcach po dokonaniu badania i oceny ofert

złożnnych w przedmiotowym postępowaniui działając zgodnie z art.92 ustawy PZP

informuje o wyniku postępowania:

W postępowaniu wybrano najkorzystniej szą ofertę Wykonawcy:

PETROLIS Sp. z O. O.

ul. Władysława Jagiełły I0 N204

26-700 Zwoleft

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca PETRoLIS SP. Z o. o, przedstawił ofertę zgodnąze SIWZ, spełnił wymogi

określone w art. 22 wlw ustawy, nie podlegał wykluczeniu z postępowania w sprawie

udzielenia zamówienia publicznego na mocy art.24 w/w ustawy oruz zaptoponował

najkorzystniejsza cenę. Wykonawca uzyskał w postępowaniu 100 punktów. Jedynym

kryterium oceny ofert była cena.

Stosownie do regulacjiart.92 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zarnaitający zawiadania,iŻw

niniej szym postępowaniu oferty złoiy|i:

Nr ofertv Nazwa firmv oraz adres Liczb uryskanych punktów

I Petrolis Sp. z o.o.
ul. W. JagieĘ I0N204;26.700 Zwo|ęń

100,00

a
L ARON Sp. z o.o.

ul. Chorzowska 22: 25 -852 Kielce
98,67



Zamawiający informuj e iż :

- w postępowaniu nie odrzucono Żadnej oferty

- z postępowania nie wykluczono zadnego Wykonawcy.

Zgodniezart.92 ust. 1pkt. 4wzwtqzkuzart,94 ust.2pkt.3 a) ustawy zdnia29 stycznta

f004 r. Prawo Zamówien Publicznych umowa w sprawie zamówienia publicznego może byó

zawartaprzed upływem 5 dni od przesłatianiniejszego zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umowy - 30.01.2013.

Sporzqdził:

ów Fracy

otrzymują:

1. PETROLIS Sp. z O. O.
ul. Władysława Jagiełły 10 N204
26-700 Zwo|eń

2. ARON Sp. z O. O.
ul. Chorzowska2Z
25-85f Kielce

Informacja została zarrtieszczonarLa stronie intemetowej Zamawiającego i na tablicy
ogłoszeń, w siedzibie ZamawtĄącego.

Po otrzymaniu w/w informacji faksem proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania tej
informacji rLa nasz faks: 411 343 13 55.


