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Kamieńsk, dn. 05.05.2015r. 
Nr sprawy: ZP.3601.4.2015 

 
 

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku 
ul. Wieluńska 50 

97-360 Kamieńsk 
 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego na zakup paliwa i akcesoriów paliwowych wraz z dostawą 
do miejsca siedziby zamawiającego oraz bezpośrednim zatankowaniem oleju napędowego do 
sprzętów transportowych i budowlanych oraz kanistrów, zgodnie z obowiązującymi normami 
i specyfikacjami technicznymi. 
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
(nazwa /firma/, albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru)  
 
SZGK w Kamieńsku informuje, że zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) do realizacji niniejszego 
zamówienia publicznego wybrano ofertę Nr. 1 jako najkorzystniejszą (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 Małgorzata Owczarek Grzegorz Owczarek, Bugaj Zakrzewski 3, 
97-512 Kodrąb. 
 

Zawiadomienie o złożonych ofertach 
(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) 
 

SZGK w Kamieńsku zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo 
zamówień publicznych – Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm., informuje o złożonych 
ofertach i uzyskanej punktacji (tabela poniżej): 

Nr 
oferty 

Nazwy /firmy/, albo 
imiona i nazwiska, 

siedziby albo miejsce 
zamieszkania i adresy 
wykonawców, którzy 

złożyli oferty  

Liczba zdobytych 
punktów w 

kryterium: cena 
85% 

 

Liczba zdobytych 
punktów w 
kryterium:  

termin płatności 
faktury 15% 

 

Łączna 
punktacja 

1 

„Owczarek” Spółka 
Cywilna 
Małgorzata Owczarek 
Grzegorz Owczarek 
Bugaj Zakrzewski 3 
 97-512 Kodrąb  
 

85,00 punktów 15,00 punktów 

 
 

100,00 
punktów 
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Zawiadomienie o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2  pkt. 1)  lit. a) ustawy Pzp  

po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta 
 
SZGK w Kamieńsku zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo  
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuje, że umowa z  
wybranym wykonawcą może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa w art.  
94 ust. 1 ustawy Pzp, gdyż złożono jedną ofertę. 
Planowany dzień zawarcia umowy to 06 maja 2015r.  godz. 09 00 . 
 
 
 

p. o. Dyrektor 
Karol Trajdos 

 


