
Samorządowy Zakład Gospodarki                                                                     Kamieńsk, dn. 22.04.2014r. 
Komunalnej w Kamieńsku 
97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska 50 
 
Nr sprawy: ZP.271.4.2014 
Znak: ZP.271.4.77.2014 
 
Dotyczy: zamówienia publicznego na dostawę paliwa i akcesoriów paliwowych wraz                           
z nieodpłatnym transportem do miejsca siedziby zamawiającego oraz bezpośrednim zatankowaniem 
oleju napędowego do sprzętów transportowych i budowlanych, zgodnie  z obowiązującymi normami    
i specyfikacjami technicznymi. 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych –Dz. U. z 2013r.  

poz. 907 z późn. zm. 
(nazwa /firma/, albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru)  
 
SZGK w Kamieńsku informuje, że do realizacji niniejszego zamówienia publicznego wybrano ofertę 
Nr. 1 jako najkorzystniejszą (najniższa cena i maksymalna liczba uzyskanych punktów-100 pkt.) i nie 
podlegającą odrzuceniu oraz spełniającą wszystkie wymagania zamawiającego oraz  od  wykonawcy 
nie podlegającego wykluczeniu t.j.: „Owczarek” Spółka cywilna Joanna Owczarek Grzegorz 
Owczarek, Bugaj Zakrzewski 3, 97-512 Kodrąb z ceną  315.015,88 zł. + Vat (8%-5,86  zł., 23%- 
72.436,81zł.)= 387.458,55  zł. ogólna wartość brutto. 
Słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem  złotych 
pięćdziesiąt pięć groszy.  
 

Zawiadomienie o złożonych ofertach 
art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 

907 z późn. zm. 
 (nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium 
oceny ofert i łączną punktację)  

Nr 
oferty 

Nazwy /firmy/, albo imiona i nazwiska, 
siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy 

wykonawców, którzy złożyli oferty, cena 
oferty 

Kryterium oceny ofert:  
cena 100% 

(ogólna wartość brutto) 
Liczba pkt. w kryterium:  

100 pkt. 
Wzór = najniższa cena : 
badana cena x 100 pkt x 

100% 

Łączna 
punktacja 

1 

„Owczarek” Spółka cywilna 
Joanna Owczarek Grzegorz Owczarek 
Bugaj Zakrzewski 3, 97-512 Kodrąb 
Cena: 315.015,88 zł.+Vat (8%- 5,86 zł., 23%-
72.436,81zł.)= 387.458,55 zł. ogólna wartość 
brutto. 

387.458,55 zł. : 387.458,55       
zł. x 100 pkt. x 100% = 100,00 
pkt. 

100,00 pkt. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


